INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

Technologické vybavenie zberného dvora v obci
Močenok
310011B462

Názov projektu
Kód ITMS
Prijímateľ

Názov

Obec Močenok

Sídlo

Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
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
Šaľa

Obec
Močenok

Ulica
Sv. Gorazda

Číslo
629/82

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

Začiatok realizácie aktivít
projektu
02/2017
Celkové oprávnené výdavky
NFP
Z toho
Vlastné zdroje

Ukončenie realizácie
aktivít projektu
2/2018
197 758,80 EUR
187 870,86 EUR
9 887,94 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 Močenok. Realizáciou jednotlivých
aktivít projektu dôjde k dovybaveniu jestvujúceho zberného
dvora v obci Močenok o technológiu triedeného zberu na
objemný odpad, drobný stavebný odpad, BRKO a oddelene
zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného
zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obcí,
za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom o
odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch.

Dosiahnuté výsledky
projektu vrátane
merateľných ukazovateľov

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

Zaujímavé informácie
o projekte ( jeho príbeh)

Kontakt na prijímateľa

PO702 Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych
odpadov 400 t/rok
Cieľom projektu bolo zvýšenie miery zhodnocovania
odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie
a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v
obci. Obec zakúpila technologické vybavenie (profesionálny
nosič nadstavieb – transportér s hákovým nosičom
kontajnerov, veľkoobjemové kontajnery, váha na váženie
zložiek KO, drvič na BRKO). Projekt realizáciou navrhovaných
aktivít dosiahol zvolené hodnoty vybraných merateľných
ukazovateľov relevantných pre daný typ oprávnených
aktivít. Obyvatelia obce sú aktívne zapájaní do procesu
triedenia odpadov tým, že v areáli zberného dvora môžu
odovzdávať objemný odpad, DSO, oddelene zbierané zložky
KO v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne
záväznom nariadení obcí a taktiež BRKO, resp. v určitom
stanovenom časovom harmonograme sú rozmiestňované v
obci veľkokapacitné kontajnery s označením zberu
príslušného druhu odpadu.
V rámci realizácie projektu bola nakúpená technika :
Profesionálny nosič nadstavieb,
Hydraulický hákový nosič kontajnerov,
Štiepkovač s montážou na prednú upínaciu dosku,
Nákladná váha plošinová 2ks,
Kontajner veľkoobjemový 5ks,
Kontajner vaňový 5ks.
Obec Močenok
Sv. Gorazda 629/82
951 31 Močenok

