
 

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU 

 

Názov projektu 
 
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča 

Kód ITMS 
 
 310011B575 

Prijímateľ  Názov Obec Dolná Súča 

 Sídlo 
 
 Dolná Súča 2, 91 332 Dolná Súča  

Operačný program 
 
Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os 
Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej 
infraštruktúry 

Opatrenie  

 

1. Miesto realizácie projektu 

Okres Obec Ulica Číslo 

Trenčín Obec Dolná Súča    

 

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie 
projektu (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

 04/2016 08/2018 

Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 452 793,34 Eur 

 Z toho NFP 430 153,67 Eur 

  Vlastné zdroje   22 639,67 Eur   

 

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

Cieľom predkladaného projektu je vybudovanie kapacít pre 
triedený zber komunálnych odpadov, zvýšenie miery 
zhodnocovania odpadov  
so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a 
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov a to 
prostredníctvom rekonštrukcie a dobudovania zberného 
dvora a stojiska na umiestnenie zberných nádob, nákup 
hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu a nákup 
zariadení na mechanickú úpravu vybraných vytriedených 
zložiek komunálnych odpadov.  



 

Dosiahnuté výsledky 
projektu vrátane 
merateľných ukazovateľov 

Predmetom projektu bola rekonštrukcia a dobudovanie 
zberného dvora so stojiskom na umiestnenie zberných 
nádob, ako aj nákup hnuteľných vecí a zariadení na 
mechanickú úpravu vybraných triedených zložiek KO (BRO, 
DSO, objemový odpad  a jedlé oleje a tuky). Realizáciou 
projektu sa zvýšila kapacita a množstva triedených zložiek 
odpadu na úroveň viac ako 516 t/r, nakoľko pred realizáciou 
projektu triedeniu odpadu v obci nedochádzalo. Prínosom 
projektu je vytvorenie komplexného systému nakladania s 
odpadmi a poskytnutia kvalitnejších služieb obyvateľom 
obce v oblasti životného prostredia a zároveň zabezpečenie 
previazanosti s ostatnými poskytovanými službami. Projekt 
prispel k významnému „očisteniu“ obce od odpadov, k 
zvýšeniu množstva vyseparovaných komodít a celkovému 
zníženiu množstva KO. 

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

 
Realizácia projektu zabezpečí vytvorenie komplexného 
systému nakladania s odpadmi a poskytnutia kvalitnejších 
služieb domácim obyvateľom v oblasti životného prostredia 
a zároveň zabezpečí previazanosť s ostatnými 
poskytovanými službami. Zberný dvor bude na základe 
zmluvných vzťahov s ďalšími obcami  uzatvorených podľa § 
20 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov k dispozícii aj menším obciam v 
blízkom okolí. Obec Dolná Súča má uzavretú zmluvu o 
budúcej zmluve s obcou Hrabovka, ktorá má 419 
obyvateľov. Tieto obce spoločne tvoria záujmové územie 
projektu, pre ktoré bude zberný dvor poskytovať možnosti 
triedenia vybraných zložiek odpadu. Uvedený projekt vedie 
je efektívny z hľadiska environmentálneho dopadu, vedie k 
zabezpečeniu zlepšenia kvality života. Navrhované aktivity 
projektu prispejú k významnému „očisteniu“ obcí od 
odpadov, zvýšeniu množstva vyseparovaných komodít a 
celkovému zníženiu množstva zmesového komunálneho 
odpadu.  
 

Kontakt na prijímateľa 

Rudolf Pleva  
e-mail: obec.dolnasuca@stonline.sk  
tel. kontakt: 0907 135 320 
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