INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

Názov projektu

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hatné

Kód ITMS

310011B598

Prijímateľ

Názov

Obec Hatné

Sídlo

Obec Hatné, Hatné 46, 018 02 Hatné

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
Operačný cieľ

1. Miesto realizácie projektu
Okres
Obec
Považská Bystrica
Hatné

Ulica
-

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Začiatok realizácie aktivít
Časový rámec realizácie
projektu
projektu (MM/RRRR)
12/2017
Celkové oprávnené výdavky
Výdavky projektu v EUR
NFP
Z toho
Vlastné zdroje

Číslo
-

Ukončenie realizácie aktivít
projektu
02/2018
137 818,-- EUR
130 927,10 EUR
6 890,90 EUR

3. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu
Realizácia predkladaného projektu je zameraná na zefektívnenie a
rozšírenie triedenia a separácie komunálnych odpadov v obci Hatné
prostredníctvom obstarania technologických zariadení.

Cieľ projektu

Cieľovú skupinu projektu predstavujú obyvatelia obce. Cieľom je
poskytnúť im možnosť ekologicky sa zbaviť nepotrebného odpadu,
vychovávať ich k ekologickému povedomiu, ktoré je v celoslovenskom
meradle na nízkej úrovni. V rámci realizácie tohto investičného
projektu chce obec Hatné vytvoriť nový – kombinovaný systém zberu
jednotlivých druhov odpadu – aktivity súvisiace s triedeným zberom
bude zabezpečovať obec, bude rozmiestňovať a zvážať kontajnery z
jednotlivých častí z obce.
Realizácia predkladaného projektu prispeje k „očisteniu“ obce od
odpadov, k zamedzeniu tvorby čiernych skládok, zvýšeniu množstva
vyseparovaných komodít a celkovému zníženiu množstva zmesového

komunálneho odpadu, zabezpečí vytvorenie komplexného systému
nakladania s odpadmi a poskytnutia kvalitnejších služieb.
V rámci projektu sa počíta s obstaraním hnuteľných vecí t.j. potrebnej
technológie zabezpečujúcej ekologický spôsob zberu a následnej
separácie jednotlivých druhov odpadov.
Cieľom projektu je rozšíriť, skvalitniť a technicky inovovať separovaný
zber komunálnych odpadov, jeho časové a finančné zefektívnenie
vrátane vplyvov na zvýšenie ekologického uvedomenie obyvateľov a
zlepšenie životného prostredia.
Projekt je zameraný na nasledujúcu aktivitu: „Triedený zber
komunálnych odpadov – nákup hnuteľných vecí na podporu
triedeného zberu“

Dosiahnuté výsledky
projektu vrátane
merateľných
ukazovateľov

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

Výsledkom realizácie zámerov projektu bude výrazne zvýšená
miera separovania odpadov v porovnaní so súčasnou situáciou
prostredníctvom obstarania technického vybavenia slúžiaceho pre
potreby obce v rámci organizácie a výkonu separovaného zberu
základných druhov komunálneho odpadu. Táto skutočnosť umožní
modernizáciu a rozšírenie komunálnej zberovej a separačnej
techniky, s dopadom na zvýšenie efektívnosti tejto činnosti, rozšírenia
separácie komunálneho odpadu v obci, k zlepšeniu pracovných
podmienok zamestnancov a v neposlednom rade aj zvýšeniu
ekologického povedomia občanov.
Moderný systém realizácie separovaného zberu komunálneho
odpadu v obci prispel k zvýšeniu akceptácie systému triedenia odpadu
občanmi, ako záruky trvalého rozširovania a zdokonaľovania
manipulácie s odpadmi. V neposlednom rade sa realizácia zámerov
projektu prejaví v znížení ekonomických nákladov separácie odpadov
znížením prepravných nákladov na odvoz zmesového odpadu.
Obstaraním nevyhnutnej techniky a vybavenia na zber a triedenie
separovaného odpadu dôjde:








k výraznému zníženiu množstva nevytriedeného odpadu
odvážaného na skládku KO a tým k zníženiu s tým spojených
nákladov,
k zníženiu zaťaženia životného prostredia,
k vytvoreniu podmienok pre odovzdávaniu rôznych druhov
odpadov priamo v obci,
k odstráneniu nebezpečenstva vzniku ďalších čiernych
skládok,
k dodržaniu platnej legislatívy o odpadoch vzťahujúcej sa na
obec,
k zvýšeniu environmentálnej uvedomelosti a správania sa
obyvateľov,



Kontakt na prijímateľa

k transformácii tradičného odpadového hospodárstva obce
na environmentálne.

Realizáciou projektu je zabezpečený predpoklad pre zvýšenie
kapacity pre vyseparovanie 88 ton vyššie uvedených jednotlivých
druhov odpadu za rok a tým zníženie množstva zmesového odpadu.
Obec Hatné svojím záujmom riešiť environmentálne problémy,
stratégiu odpadového hospodárstva spôsobom priaznivým
k životnému prostrediu, ekonomicky výhodným pre občanov je
prínosom pre región. Predmetom projektu je vytvorenie systému
separovaného zberu odpadov v obci s technológiou na manipuláciu
s odpadom a rozmiestnením kontajnerov.
Mgr. Iveta Žilovcová, tel. č.: 0911 110 210
E-mail: obechatne@stonline.sk

