
 

                       

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU 

 

Názov projektu Triedený zber komunálnych odpadov v obci Červeník 

Kód ITMS 310011B127 

Prijímateľ  
Názov Obec Červeník 

Sídlo Kalinčiakova 26, 920 42 Červeník 

Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os 
1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej 
infraštruktúry 

Opatrenie 
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so 
zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a 
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

 

1. Miesto realizácie projektu 

Okres Obec Ulica Číslo 

Hlohovec Červeník - - 

    

 

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie 
projektu (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

12/2016 12/2017 

Výdavky projektu v EUR 

Celkové oprávnené výdavky 245 811,30 € 

Z toho 
NFP 233 520,73 € 

Vlastné zdroje 12 290,57 €   

 

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

Predmetom projektu je obstaranie techniky do odpadového 
hospodárstva v obci Červeník s cieľom zvýšenia intenzity a 
efektívnosti triedenia komunálneho odpadu a jeho zberu s 
prioritným zameraním na BRKO, DSO a objemný odpad. 
Každá technika bude slúžiť na zber, prepravu, mechanickú 
úpravu a manipuláciu vytriedených zložiek BRKO, DSO a 
objemného odpadu. 

V dôsledku realizácie projektu sa zabezpečí zvýšenie 
množstva vytriedeného komunálneho odpadu a kapacity 
pre triedenie komunálnych odpadov o 71,28 ton. Realizácia 
projektu zabezpečí pre občanov obce jednoduchší a 
komfortnejší spôsob triedenia komunálneho odpadu a 
prispeje tiež k zlepšeniu životného prostredia, v ktorom títo 



 

                       

občania žijú. 

Dosiahnuté výsledky 
projektu vrátane 
merateľných ukazovateľov 

 
Uskutočnením zámeru sa dosiahne viacero prínosov, a to 
hlavne: 
• zlepšenie možnosti separovania odpadu v obci nákupom 
predmetnej techniky, 

• zníženie množstva komunálneho odpadu, ktorý nie je 
separovaný, ale zmiešaný, s ostatným komunálnym 
odpadom, 

• zvýši sa množstvo vyseparovaného BRKO, drobného 
stavebného odpadu a objemného odpadu - merateľný 
ukazovateľ dopadu - zvýšenie celkovo o 71,28 ton/ročne, 

• zabráni sa vzniku a rozširovaniu nelegálnych skládok; 
zlepší sa vzhľad obce a jej okolia, 

• zvýši sa úroveň životného prostredia v obci a zníži sa jeho 
celkové zaťaženie, 

• prispeje sa k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva. 

Popis projektu (prínos pre 
regióny, jeho využitie, 
zamestnanosť ap.)  
 
 

 
Realizácia projektu umožnila obyvateľom obce jednoduchší 
a komfortnejší spôsob triedenia komunálneho odpadu 
a taktiež prispela k zlepšeniu životného prostredia, v ktorom 
títo obyvatelia žijú. 

Kontakt na prijímateľa 

 
 
 
Marián Mihálik 
cervenik@cervenik.sk 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       

 
 

 


