
 

                       

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU 

 

Názov projektu 
Podpora triedeného zberu KO, Turzovka 
 

Kód ITMS 310011C174 

Prijímateľ  
Názov Mestský podnik služieb Turzovka 

Sídlo Predmier 22, 023 54 Turzovka 

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 

Čadca Turzovka Predmier 22 

    

 

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie 
projektu (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

11/2017 12/2017 

Výdavky projektu v EUR 

Celkové oprávnené výdavky 184 647,00 EUR 

Z toho 
NFP 175 414 ,65 EUR 

Vlastné zdroje   9 232,35 EUR 

 

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na 
ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora 
predchádzania vzniku odpadov a naplnenie Merateľných 
ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 zmluvy, 
a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa, buď 
k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu, 
alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich 
následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti projektu 
v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 
všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP. 



 

                       

Dosiahnuté výsledky 
projektu vrátane 
merateľných ukazovateľov 

PO702 Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych 
odpadov 180 t/rok 

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

 
Prijímateľom NFP je Mestský podnik služieb Turzovka, ktorý 
dlhodobo zabezpečuje triedený zber KO v meste Turzovka. 
Rozšírenie technologickej základne podniku v rámci  
projektu by znamenalo významnú podporu pre triedený 
zber v meste. V dôsledku projektu dôjde k zvýšeniu kapacity 
pre triedenie komunálnych odpadov mesta Turzovka o 180 
ton/rok, čo prispeje k rovnakému zvýšeniu množstva 
vytriedeného komunálneho odpadu (180 ton/rok). 
 
Projekt rieši zlepšenie materiálnych podmienok pre 
skvalitnenie zberu DSO, OO a BRKO v meste Turzovka. Bude 
realizovaný prostredníctvom 1 hlavnej aktivity: 
Aktivita: Triedený zber komunálnych odpadov 
Predmetom tejto aktivity bude obstaranie technológií na 
zabezpečenie zhromažďovania predmetných zložiek KO, 
manipulácie s nimi, ich úpravy a zvozu, čo povedie ku 
komplexnému skvalitneniu prevádzky zberu.  
 
 

Zaujímavé informácie 
o projekte ( jeho príbeh)  

V rámci realizácie projektu bola nakúpená technika : 
Špeciálne nákladné vozidlo – hákový nosič kontajnerov 
s hydraulickou rukou, 1ks 
Kontajner 4m3  so sklopnými bočnicami, počet 4 ks 
a kontajner 4m3 s odnímateľnými sieťovanými bočnicami 
a sklopnými bočnicami, 2ks 
Kontajner vaňový 7 m3, 2 ks 
Traktorový príves, 1 ks 
Drvič DSO, 1 ks 
Kombinovaná lopata, 1 ks 

Kontakt na prijímateľa 

Mestský podnik služieb Turzovka 
Predmier 22 
023 54 Turzovka 



 

                       

 

 
 

 


