INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Divinka

Názov projektu*
Kód ITMS
Prijímateľ

310011B562
Názov

Obec Divinka

Sídlo

Divinka 142, 013 31 Divinka

Operačný program

Kvalita životného prostredia
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

Obec

Ulica

Číslo

Žilina

Divinka

-

-

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

Začiatok realizácie aktivít
projektu
06/2016
Celkové oprávnené výdavky
Z toho
NFP
Vlastné zdroje

Ukončenie realizácie
aktivít projektu
12/2017
321 479,23 EUR
305 405,27 EUR
16 073,96 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 výstavby 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.
Merateľné ukazovatele:
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov - 279 t.
Stavba zberného dvora
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bola riešená
ako celok. Projekt riešil spevnenú plochu a nové oplotenie
areálu, stavebné povolenie riešil navrhované objekty:
spevnená plocha – kryt asfaltový betón – 463,30m 2
odvodnenie splachových vôd – vsakovacia jama
oplotenie – betónový plotový systém dl. 123,80m

Dosiahnuté výsledky
projektu vrátane
merateľných ukazovateľov

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

V rámci nákupu hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu
a nákupu zariadení na mechanickú úpravu vybraných
vytriedených zložiek boli obstarané:
Traktor
Čelný nakladač
Štiepkovač
Traktorový príves trojstranne sklápateľný
Drvič stavebného odpadu
Kontajnerový nosič s ramenným nakladačom s podvozkom k
traktoru
Mostová Váha
Kontajnery (3 ks)
Cieľom projektu bolo vybudovanie kapacít pre triedený zber
KO, zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na
ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov. Finančné prostriedky boli
využité na výstavbu zberného dvora a stojiska na umiestnenie
zberných nádob, nákup hnuteľných vecí na podporu
triedeného zberu odpadov, ako aj zariadení na mechanickú
úpravu vybraných vytriedených zložiek KO (traktor, čelný
nakladač, štiepkovač, traktorový príves, drvič SO, kontajnerový
nosič, mostová váha a kontajnery). Realizáciou projektu
financovaného z prostriedkov EÚ sa zvýšila kapacita pre
triedenie KO v obci na 279 t/ročne.

Obec Divinka
Divinka 142
013 31 Divinka
Kontakt na prijímateľa
Ing. Michal Krško, starosta obce
Tel. č. : 0907 831 617
e-mail: obec@divinka-lalinok.sk

