INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

Zberný dvor v obci Lazany

Názov projektu

310011B550

Kód ITMS
Prijímateľ

Názov

Obec Lazany

Sídlo

Hlavná 59/56, 972 11 Lazany
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

Ulica

Číslo

Lazany

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

Začiatok realizácie aktivít
projektu

Výdavky projektu v EUR

Celkové oprávnené výdavky
Z toho
NFP
Vlastné zdroje

Ukončenie realizácie
aktivít projektu

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Zvýšenie kapacity pre triedenie komunálnych odpadov,
zabezpečenie separovaného zberu v obci.
Cieľ projektu

Dosiahnuté výsledky
projektu vrátane
merateľných ukazovateľov

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

Po realizácii aktivít projektu bude na území obce vytvorený
účinný a ekologický systém nakladania s komunálnym
odpadom, t.j. zberný dvor bude jediným miestom, kde budú
môcť občania odovzdať vytriedený odpad, ktorý bude
dočasne uskladnený na určenom mieste v areáli zariadenia.
Nakoľko musí obec zberať aj iné komodity ako sú tie, ktoré
podporuje predmetná výzva, obstará žiadateľ z vlastných
zdrojov nádoby na uskladnenie takýchto komodít z vlastných
zdrojov. Prevádzka predmetu projektu bude plne v réžii obce,
ktorá na tento účel každoročne vyčlení dostatok zdrojov na
prevádzku i údržbu zariadenia. Finančná a technická
udržateľnosť predmetu projektu je tým pádom plne
garantovaná. Projektom sa vytvoria aj nové pracovné
možnosti v obci.
Merateľné ukazovatele naplnené:
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov na
úrovni 376,49 t/rok.
Obec Lazany sa rozhodla vybudovať pre účely zberu a
triedenia jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, zberný
dvor s príslušenstvom. Predmetom tohto projektu bolo
vybudovanie centrálnej skladovacej plochy obce, kde sa
odpad triedi, skladuje a následne odváža oprávnenou osobou
(organizáciou) na zhodnotenie, likvidáciu, prípadne na ďalšiu
recykláciu. Za týmto účelom sa na pozemkoch, ktoré patria
do výlučného vlastníctva obce, vybudovala infraštruktúra so
spevnenými plochami, napojením na siete, oplotením, halou
spolu s obstaraným strojným zariadením (traktor s čelným
nakladačom a návesom s nosičom kontajnerov, hydraulická
ruka a štiepkovač), váhou a nádobami na zber a uskladnenie
jednotlivých komodít. Objekt pozostáva z ôsmich základných
plôch – plochy pre veľkokapacitné kontajnery na DSO, OO,
BRO, plocha pre zelený odpad – drevná hmota určená ďalej
na štiepkovanie, montovaný sklad na odstavenie
mechanizácie, skladovací priestor pre odpad vhodný na
prípravu opätovného použitia, manipulačná plocha a plocha
na zberné nádoby (papier, plasty, sklo, jedlé tuky a oleje,
VKM na báze lepenky, žiarivky, farby, lepidlá, batérie a
akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia).
Prínosom projektu je zvýšená kapacita pre triedenie KO na
úrovni 376,49 t/rok, zlepšenie životného prostredia
a vytvorenie nových pracovných možností v obci.
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