
 

                       

 

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU 

 

Názov projektu 
Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v 
obci Horná Mariková 

Kód ITMS 310011B478 

Prijímateľ  
Názov Obec Horná Mariková 

Sídlo Horná Mariková 357, 018 03 Horná Mariková 

Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os 
1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej 
infraštruktúry 

Opatrenie 

Špecifický cieľ 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 

Považská Bystrica Horná Mariková   

    

 

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie 
projektu (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

marec 2017 august 2017 

Výdavky projektu v EUR 

Celkové oprávnené výdavky 149 312,00 EUR 

Z toho 
NFP 141 846,40 EUR 

Vlastné zdroje   7 465,60 EUR 

 

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

Cieľom projektu je zefektívnenie a rozšírenie existujúceho 
systému separovaného zberu komunálnych odpadov v obci 
Horná Mariková so zameraním na separáciu jednotlivých 
druhov odpadu, zvýšenie podielu separovaného odpadu a 
zníženie objemu zmesového odpadu ukladaného na skládku 
odpadu. 
Triedený zber komunálnych odpadov– nákup hnuteľných 
vecí na podporu triedeného zberu v nasledovnom rozsahu: 
Kolesový traktor 1ks 
Traktorový čelný nakladač s príslušenstvom 1ks 
Traktorový príves 1ks 



 

                       

Hákový nosič 1 ks 
Drtič konárov 1 ks 
Kontajner vaňový - 10ks 

Dosiahnuté výsledky 
projektu vrátane 
merateľných ukazovateľov 

Ukazovatele výsledku: 
  
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu 135,9400 
t/rok 
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov 
135,9400 t/rok 
 

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

 
Cieľovú skupinu projektu predstavujú obyvatelia obce a 
majitelia rekreačných objektov, ktorých je v súčasnosti v 
obci viac ako 500. Cieľom je poskytnúť im možnosť 
ekologicky sa zbaviť nepotrebného odpadu, vychovávať ich k 
ekologickému povedomiu, ktoré je v celoslovenskom 
meradle na nízkej úrovni. V rámci realizácie tohto 
investičného  projektu chce obec Horná Mariková vytvoriť 
nový – kombinovaný systém zberu jednotlivých druhov 
odpadu – aktivity súvisiace s triedeným zberom bude 
zabezpečovať obec, bude rozmiestňovať a zvážať kontajnery 
z jednotlivých MČ – miestnych častí. Obec bude tak isto 
organizovať zberné dni resp. týždne, kedy táto akcia bude 
vyhlásená  v miestnom rozhlase. Túto činnosť budú 
zastrešovať kmeňoví zamestnanci obce. 

Zaujímavé informácie 
o projekte ( jeho príbeh)  

Implementácia projektu prebehla bez časových zmien 
a posunov ;) viac menej hladko 



 

                       

Kontakt na prijímateľa 

Ing. Miroslav Hamar, starosta obce 
0902 708 199 

obechornamarikova@stonline.sk 

 

 
 

 


