
 

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU 

 

Názov projektu Technológia pre triedený zber v obci Golianovo 

Kód ITMS 310011B482 

Prijímateľ  Názov Obec Golianovo 

 Sídlo 
Obec Golianovo, Golianovo 400,  
951 08 Golianovo 

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 

Nitra Golianovo   

 

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie 
projektu (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

 09/2017 12/2017 

Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 203 206,80 EUR 

 Z toho NFP 193 046,46 EUR 

  Vlastné zdroje   10 160,34 EUR 

 

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

Cieľom predkladného projektu je zvýšenie miery 
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na 
opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania 
vzniku odpadov v obci Golianovo. 



 

Dosiahnuté výsledky 
projektu vrátane 
merateľných ukazovateľov 

Predkladaný projekt realizáciou navrhovaných aktivít 
dosiahne zvolené hodnoty vybraných merateľných 
ukazovateľov relevantných pre daný typ oprávnených aktivít. 
Obyvatelia obce by boli aktívne zapájaný do procesu 
triedenia odpadov tým, že by mohli na zbernom mieste 
odovzdávať objemný odpad, drobný stavebný odpad, 
oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu 
triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom 
nariadení obcí, resp. by boli v určitom stanovenom časovom 
harmonograme rozmiestňované v obciach veľkokapacitné 
kontajnery s označením zberu príslušného druhu odpadu. 

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

V rámci projektu obec obstarala k už existujúcemu 
vybaveniu zberného miesta technológiu na triedenie 
objemného odpadu, DSO a na oddelene zbierané zložky KO 
v rozsahu triedeného zberu. Nové technologické vybavenie 
pre triedený zber pozostávalo  z profesionálneho nosiča 
nadstavieb – transportér s hákovým nosičom kontajnerov, 
váhy na váženie zložiek KO, kolesového traktora, traktorovej 
vlečky sklápateľnej na tri strany, veľkoobjemových 
kontajnerov na stavebný a veľkoobjemový odpad. 
Vytriedené komodity sú zhromažďované na zbernom mieste 
a následné odvážané na ďalšie spracovanie. 

Zaujímavé informácie 
o projekte ( jeho príbeh)  

Projekt bol realizovaný v rozmedzí 4 mesiacov a pozostával 
z hlavnej a podpornej aktivity projektu. Meratelným 
ukazovatelom tohto projektu bolo množstvo vytriedeného 
komunálneho odpadu. Začiatok projektu predstavovalo 
úspešné overenie verejného obstarávania. Po ukončení 
realizácie jednotlivých aktivít projektu dôjde k zefektívneniu 
a rozšíreniu jestvujúceho systému triedeného zberu 
komunálnych odpadov v obci Golianovo, hlavne 
velkoobjemového a stavebného odpadu.  

Kontakt na prijímateľa 

Mgr. Simona Zábojníková, tel: +421904826514, email: 
obec.golianovo@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


