
 

                       

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU 

 

Názov projektu 
Posilnenie technických kapacít pre zber triedeného 
komunálneho odpadu v obci Trenčianske Stankovce 

Kód ITMS 310011B079 

Prijímateľ  
Názov Obec Trenčianske Stankovce 

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 

Trenčín Trenčianske 
Stankovce 

- - 

 

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie 
projektu (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

4/2017 12/2017 

Výdavky projektu v EUR 

Celkové oprávnené výdavky 357 108,20 € 

Z toho 
NFP 339 252,79 € 

Vlastné zdroje   17 855,41 €   

 

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

Hlavným cieľom projektu je Zvýšenie miery zhodnocovania 
odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie 
a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, ktorý 
bude dosahovaný prostredníctvom hlavnej aktivity projektu 
- Triedený zber komunálnych odpadov. Hlavná aktvita 
projektu zahŕňa nákup technického zariadenia na triedený 
zber riešených komodít komunálnych odpadov. Výsledkom 
projektu bude efektívna manipulácia s odpadom, jeho 
preprava, zvoz BRKO, DSO a objemného odpadu, výrazné 
zlepšenie mechanickej úpravy BRKO. Cieľovou skupinou 
projektu sú obyvatelia obce Trenčianske Stankovce. V roku 
2015 dosahoval počet obyvateľov obce Trenčianske 
Stankovce číslo 3234. Cieľovým efektom realizácie projektu 



 

                       

bude zvýšenie množstva vyseparovaného BRKO, DSO a 
objemného odpadu až vo výške 151 t/ročne. 

Dosiahnuté výsledky 
projektu vrátane 
merateľných ukazovateľov 

 
Vďaka zvolenému riešeniu bude zabezpečené zlepšenie 
efektu nakladania s predmetnými zložkami KO. Dôsledné 
zostavenie novej infraštruktúry zberu (zvolená technológia a 
systém jej využívania) a zhromažďovania odpadu bude mať 
vplyv na účinnosť a kvalitu vytriedeného odpadu - dôsledne 
vytriedený a mechanicky upravený objemného odpadu, 
BRKO a DSO bude pripravený na ďalšie zhodnotenie 

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

 
Projektové aktivity, merateľné ukazovatele a ciele projektu 
boli stanovené na základe analýzy aktuálneho stavu systému 
zberu a nakladania s KO s cieľom dosiahnuť efektivitu 
prevádzky a zmysluplnosť zberu objemného odpadu, DSO a 
BRKO, ako aj zväčšiť separované množstvo  zložiek 
triedeného KO. Vďaka realizácii projektu sa doplnila 
infraštruktúra triedeného zberu v regióne a zvýšilo sa 
povedomie obyvateľov o dôležitosti triedenia odpadov. 
Zvýšenie počtu zberných zariadení umožnilo obyvateľom 
lepší prístup k zberným miestam, čo viedlo k zvýšeniu 
množstva triedeného objemného odpadu, BRKO a DSO. 
Zakúpením techniky sa zefektívnil systém zberu zložiek KO a 
zároveň zefektívnila sa mechanická úprava odpadu pred 
jeho zhodnotením, čo prispelo k zníženiu objemu BRKO 
a objemného odpadu. Výsledný produkt je možné využívať v 
rámci obce i v prípade záujmu i okolité obce v regióne za 
účelom údržby verejnej zelene a pod.  Ďalším 
nezanedbateľným prínosom projektu je zníženie počtu 
čiernych skládok na území obce (odstránenie neestetického 
stavu spôsobeného čiernymi skládkami). Projekt prispel k 
ochrane životného prostredia a znižovaniu vplyvu činnosti 
človeka na životné prostredie. 

Kontakt na prijímateľa 

 
 
 
JUDr. Martin Markech 
starosta@trencianskestankovce.sk 
 

 

 



 

                       

 
 

 


