INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu v obci Trakovice
310011B555

Názov projektu
Kód ITMS
Prijímateľ

Názov

Obec Trakovice

Sídlo

Trakovice 38, 919 33 Trakovice
Kvalita životného prostredia

Operačný program

1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov
prostredníctvom rozvoja environmentálnej
infraštruktúry
Špecifický cieľ 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
Hlohovec

Obec
Trakovice

Ulica
Trakovice

Číslo
38

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

Začiatok realizácie aktivít
projektu
03/2017
Celkové oprávnené výdavky
Z toho
NFP
Vlastné zdroje

Ukončenie realizácie
aktivít projektu
09/2017
274 689,37 EUR
260 954,90 EUR
13 734,47 EUR

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu

Cieľ projektu

Cieľom projektu bola výstavba malej kompostárne v obci, t.j.
kompostárne určenej výlučne na zelený odpad, ktorej ročná
kapacita neprevyšuje 100t a nákup potrebnej techniky traktor, čelný nakladač, nosič kontajnerov, kompostovací
voz, prekopávač kompostu, štiepkovač.

Dosiahnuté výsledky
projektu vrátane
merateľných ukazovateľov

Výsledky predkladaného projektu budú dlhodobo
udržateľné. Výsledky projektu budú trvalo využívané na
nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi, ktoré obec
realizuje podľa Zákona o odpadoch. Spôsoby nakladania s
odpadmi sú definované aj Všeobecne záväzným nariadením
Obce Trakovice. Činnosti súvisiace so spracovaním biologicky
rozložiteľných odpadov bude obec zabezpečovať vlastnými
kapacitami.
Obec plánuje zvoz BRKO 10 krát do roka a predpokladaný
objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu je do
100 t. ročne, z čoho približne polovica bude z verejných
priestranstiev.

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

Kontakt na prijímateľa

Výstavbou kompostárne a obstaraním techniky vrátane
príslušenstva sa dosiahlo zlepšenie triedeného zberu
odpadov v obci, predovšetkým triedenie, tzv. zeleného
odpadu.
Projekt pozitívne rieši integráciu environmentálnych
požiadaviek v oblasti triedeného zberu KO.
Ing. Ľudovít Tolarovič, starosta obce
0905 399 190; starosta@trakovice.sk

