INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

Triedený zber komunálnych odpadov v Žarnovici

Názov projektu

310011A919

Kód ITMS
Prijímateľ

Názov

Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.

Sídlo

Partizánska 1043/84, 966 81 Žarnovica
Operačný program 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
Okres Žarnovica

Obec
Žarnovica

Ulica
Partizánska

Číslo
1043/84

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

Začiatok realizácie aktivít
projektu
12.6.2017
Celkové oprávnené výdavky
NFP
Z toho
Vlastné zdroje

Ukončenie realizácie
aktivít projektu
28.11.2017
156 010,00 €
148 210,00 €
7 800,00 €

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zvýšenie kapacity triedeného zberu
komunálnych odpadov a úprava biologicky rozložiteľného
odpadu (BRO) pred jeho zhodnotením pre okresné mesto
Žarnovica a obe: Kľak, Grúň, Hrabičov, Veľké Pole, Píla,
Rudno nad Hronom, Voznica, Bzenica, Hodruša Hámre,
Dolná Ždaňa. Hlavnou aktivitou projektu je triedený zber
komunálnych odpadov.

Bola zakúpená technológia na množstvo vytriedeného
komunálneho odpadu na území mesta:
Dosiahnuté výsledky
projektu vrátane
merateľných ukazovateľov

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

- Traktor Zetor Forttera 140
- Traktor Zetor Proxima 100
- Štiepkovač FARMI CH260
- Hydraulická ruka HK4056
- náves Pronar T663/1
- čelný nakladač TL 240SL
Predmetom projektu je zrealizovanie dvoch činností:
1. Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu,
ktorý bude slúžiť na zber BRO.
2. Nákup zariadení na mechanickú úpravu biologicky
rozložiteľného odpadu: nákup traktora s trojbodovým
závesom, hydraulickou rukou a štiepkovačom, ktorý bude
využívaný na štiepkovanie.
Výhodou novej techniky je, že vznikne mobilný zber BRO.
Traktor s návesom a traktor s pohonom pre štiepkovač bude
chodiť v pravidelných intervaloch do obcí a mesta Žarnovica
na miesto vzniku odpadu, kde sa vzniknutý odpad spracuje
na vhodnú frakciu a následne sa z miesta vzniku odvezie do
areálu MsPS. S použitím nových obstaraných technológií
v rámci projektu, kedy sa biologický odpad priamo na mieste
upraví, sa zredukuje jeho objem pred odvezením 5 až 7
násobne. Využitie strojov sa plánuje aj na prerezávky
verejnej zelene, ako aj pri prerezávkach nahlásených od
občanov zo spádovej oblasti. Realizáciou projektu sa výrazne
zvýši objem zberu biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu - vytvorí sa kapacita na 163 t BRO ročne.
Realizácia projektu prinesie nasledovné pozitívne výstupy:
 zvýšenie kapacity separovaného odpadu na 163 t BRO
ročne
 zvýšenie kapacity pre triedenie KO o 163 t/rok
 z toho drevný odpad v objeme 120 t ročne sa upraví
štiepkovaním
 zelený odpad v objeme 43 t ročne sa bude kompostovať
 štiepkovaním sa upraví aj 200 t drevnej biomasy, ktorá
je v súčasnosti už uložená na skládke BRO
 vytvorenie 2 nových prac. miest (marginaliz. rómske
komunity)
 pozitívny vplyv na ekonomickú situáciu v regióne

Kontakt na prijímateľa

Ing. Ľubomír Gúčik – konateľ
Tel. kontakt: 0911 815 580
podnik.sluzieb@zarnovica.sk

