INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

Kompostáreň pre zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolné
Saliby
310011C128

Názov projektu
Kód ITMS
Prijímateľ

Názov

Obec Dolné Saliby

Sídlo

Dolné Saliby 355, 925 02 Dolné Saliby
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
Galanta

Obec
Dolné Saliby

Ulica
Dolné Saliby

Číslo
355

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

Začiatok realizácie aktivít
projektu
07/2016
Celkové oprávnené výdavky
NFP
Z toho
Vlastné zdroje

Ukončenie realizácie
aktivít projektu
9/2018
82 279,33 EUR
78 165,36 EUR
4 113,97 EUR

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu

Cieľ projektu

Cieľom investícií je rozvíjať separovaný zber odpadov so
zreteľom na tie zložky odpadu, za nakladanie ktorých
zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a zabezpečiť
osvetovú činnosť na ochranu životného prostredia v obci.
Projekt
zameraný
na
zhodnocovanie
biologicky
rozložiteľného
komunálneho
odpadu
výstavbou
kompostárne priamo nadväzuje na potreby a ciele obce.
Výrazne prispieva k obmedzeniu skládkovania v obci pre
biologicky rozložiteľné komunálne odpady.
Hlavnou činnosťou je výstavba zariadenia
na
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu kompostáreň s aeróbnym procesom. Kompostovanie
biologicky rozložiteľného odpadu je proces, pri ktorom sa

Dosiahnuté výsledky
projektu vrátane
merateľných ukazovateľov

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

Zaujímavé informácie
o projekte ( jeho príbeh)
Kontakt na prijímateľa

činnosťou mikroorganizmov a makroorganizmov za prístupu
vzduchu premieňa využiteľný biologicky rozložiteľný odpad
na kompost. V rámci nákupu hnuteľných vecí na
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa nakúpi
Rezací a miešací voz, ktorý bude určený na spracovanie
zeleného a organického odpadu z verejných priestranstiev
za účelom kompostovania.
PO702 Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov a
množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov v obci
bude predstavovať 100 t/rok.
V rámci projektu obec vybudovala kompostáreň s aeróbnym
procesom zhodnocovania BRO a zakúpila manipulačnú
techniku (rezací a miešací voz) na spracovanie zeleného
a organického odpadu z verejných priestranstiev. Zvýšená
kapacita pre zhodnocovanie odpadov a množstvo
zhodnotených nie nebezpečných odpadov v obci
predstavuje 100 t/rok. Realizácia projektu výrazne prispela k
obmedzeniu skládkovania BRKO v obci a k eliminácii
negatívnych javov spojených so spaľovaním BRO obyvateľmi
obce.
V rámci realizácie projektu bola postavená kompostáreň a
nakúpená technika :
Rezací a miešací voz
Obec Dolné Saliby
Dolné Saliby 355
925 02 Dolné Saliby

