INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

Názov projektu

Rozšírenie a zintenzívnenie separovaného zberu v
obci Pucov

Kód ITMS

310011B590

Prijímateľ

Názov

Obec Pucov

Sídlo

Pucov 214, 026 01 Pucov

Operačný program

Kvalita životného prostredia

Prioritná os

1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov
prostredníctvom rozvoja environmentálnej
infraštruktúry

Opatrenie

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so
zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

1. Miesto realizácie projektu
Okres

Obec

Ulica

Číslo

Dolný Kubín

Pucov

-

-

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

Začiatok realizácie aktivít
projektu
07/2017

Výdavky projektu v EUR

Celkové oprávnené výdavky
Z toho
NFP
Vlastné zdroje

Ukončenie realizácie
aktivít projektu
02/2018
263 214,88 EUR
250 054,14 EUR
13 160,74 EUR

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľom projektu je vybudovanie zberného dvora za
účelom bezplatného dočasného skladovania vybraných
zložiek komunálneho odpadu pre obyvateľstvo obce
Pucov. Od výstavby zberného dvora sa očakáva
zlepšenie podmienok separácie a zvýšenie množstva
vyseparovaného odpadu, zároveň zníženie množstva
komunálneho zmesového odpadu, jeho ceny a
zlepšenie kvality životného prostredia v obci.
Cieľ projektu

Predmetom projektu je aj zavedenie efektívneho
separovania odpadov obstaraním nevyhnutného
technického a technologického vybavenia na jeho
prevádzkovanie. Jedná sa teda o investíciu zameranú aj
na obstaranie zberovej a manipulačnej techniky.
Realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady pre
vyseparovanie cca. 230 ton odpadu za rok a tým sa zníži
aj množstvo zmesového odpadu.

Dosiahnuté výsledky
projektu vrátane
merateľných ukazovateľov

Výsledkom realizácie projektu bolo vybudovanie
zberného dvora komunálneho odpadu slúžiaceho pre
potreby obce, kde budú môcť občania odovzdávať
oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci
separovaného zberu, ktoré nie sú nebezpečné. Taktiež
dôjde k modernizácií a rozšíreniu komunálnej zberovej
a separačnej a techniky, s dopadom na zvýšenie
efektívnosti separácie, jej rozšírenia na všetky základné
druhy komunálneho odpadu v obci, k zlepšeniu
pracovných podmienok zamestnancov a v neposlednom
rade aj zvýšeniu ekologického povedomia občanov.
Uskutočnením zámeru sa dosiahne viacero prínosov, a
to hlavne:




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

ekonomizácia nakladania s komunálnym
odpadom,
nárast vyseparovaného množstva odpadu na
cca 230 ton ročne,
zníženie vplyvov environmentálnych rizikových
faktorov na zdravie ľudí.

Projekt do zásadnej miery pozitívne ovplyvní zlepšenie
systému separovaného zberu a následné zvýšenie množstva
vyseparovaného odpadu a priamo tak prispeje k naplňovaniu
strategických cieľov POH SR na roky 2016 – 2020.
Predpokladané pozitívne dopady:






zníženie
nákladov
obce
na
rekultiváciu
nepovolených skládok v katastri obce;
zlepšenie kvality životného prostredia ako v
intraviláne tak aj v extraviláne obce;
zlepšenie podmienok na rozvoj cestovného ruchu s
ohľadom na kvalitu životného prostredia;
zlepšenie vzťahu občanov k ochrane životného
prostredia vďaka informačnej kampani.

Ciele pre triedený zber KO sú stanovené nasledovne:
Miera triedeného zberu
rok 2016 ........ 20 %
rok 2017 ........ 30 %
rok 2018 ........ 40 %
rok 2019 ........ 50 %
rok 2020 ........ 60 %
Ing. Metod Sojčák
Kontakt na prijímateľa

E-mail: starosta@pucov.sk

