INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu v obci Chrenovec-Brusno
310011B540

Názov projektu
Kód ITMS
Prijímateľ

Názov

obec Chrenovec-Brusno

Sídlo

Chrenovec-Brusno 1, 972 32 Chrenovec-Brusno
Kvalita životného prostredia

Operačný program

1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov
prostredníctvom rozvoja environmentálnej
infraštruktúry
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so
zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Prioritná os

Opatrenie

1. Miesto realizácie projektu
Okres
Prievidza

Obec
Chrenovec-Brusno

Ulica

Číslo

-

-

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie
projektu (MM/RRRR)
Výdavky projektu v EUR

Začiatok realizácie aktivít
projektu
4/2017
Celkové oprávnené výdavky
Z toho
NFP
Vlastné zdroje

Ukončenie realizácie
aktivít projektu
12/2017
382 565,74 €
363 437,45 €
19 128,29 €

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu

Cieľ projektu

Realizácia projektu pozostávala z výstavby malej
kompostárne v obci, t. j. kompostárne určenej výlučne na
zelený odpad, ktorej ročná kapacita neprevyšuje 100t
a z nákupu potrebnej techniky ako sú traktor, čelný
nakladač, nosič kontajnerov, kompostovací voz, prekopávač
kompostu, štiepkovač a pod. Podrobnejší popis je prílohou.
Stavba bude umiestnená na parcele číslo 369/1, ktorá je vo
vlastníctve obce a je vedená ako zastavené plochy a
nádvoria. Prístup na predmetnú parcelu číslo je z miestnej
asfaltovej komunikácie. Priamo k oplotenému areálu

kompostoviska bude zriadená nespevnená štrková
komunikácia. Do areálu sa bude vstupovať cez oceľovú
otváraciu bránu šírky 3,0m, napojenú na oplotenie areálu.
Pôdorysná plocha oplotenej časti bude v tvare obdĺžnika.
Časť areálu bude čiastočne spevnená cestnými panelmi, časť
zostáva len s upraveným zemným povrchom. Priestor tak
bude rozdelený na lokálne zóny, s presne určeným využitím.
Na výsledný produkt – kompost, budú určené dve
„vyhnívacie“ zóny – zrejúci kompost a navážaný kompost.
Tieto zóny budú hydroizolačne zabezpečené a prenikajúce
vody budú zachytávané do zbernej 10m3 nádrže. Bude tak
zabránené priesaku do podzemných vôd. Ďalšie zóny budú
určené na dovezený čerstvý materiál, na komunikačný
priestor

Dosiahnuté výsledky
projektu vrátane
merateľných ukazovateľov

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

Kontakt na prijímateľa

Výsledky projektu budú trvalo využívané na nakladanie
s biologicky rozložiteľnými odpadmi, ktoré obec realizuje
podľa Zákona o odpadoch. Spôsoby nakladania s odpadmi
sú definované aj Všeobecne záväzným nariadením Obce
Chrenovec - Brusno. Činnosti súvisiace so spracovaním
biologicky rozložiteľných odpadov bude obec zabezpečovať
vlastnými kapacitami.
Projekt z finančného hľadiska generuje príjmy, ktoré sú
schopne pokryť väčšinu výdavkov. Napriek tomu, pre
udržateľnosť je potrebná dotácia z rozpočtu obce.
Realizácia projektu pozostávala z výstavby malej
kompostárne v obci, t. j. kompostárne určenej výlučne na
zelený odpad, ktorej ročná kapacita neprevyšuje 100 t
a z nákupu potrebnej techniky ako sú traktor, čelný
nakladač, nosič kontajnerov, kompostovací voz, prekopávač
kompostu, štiepkovač a pod..
Vo vegetačnom období sa zváža biologicky rozložiteľný
odpad týždenne. Plocha verejnej zelene je 58 312 m2.
Predpokladaný objem zozbieraného BRO je do 100 t. ročne,
z čoho približne polovica bude z verejných priestranstiev.
Činnosti súvisiace so spracovaním BRO obec zabezpečuje
vlastnými kapacitami.
Obec Chrenovec -Brusno
Ing. Tibor Čičmanec
chrenovec@slovanet.sk

