INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

Kompostáreň mesta Fiľakovo - rozvoj odpadového
hospodárstva II. etapa
310011B110

Názov projektu
Kód ITMS
Prijímateľ

Názov

Mesto Fiľakovo

Sídlo

Radničná 25, 98601 Fiľakovo, Slovensko
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
Lučenec

Obec
Mesto Fiľakovo

Ulica
-

Číslo
-

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

Začiatok realizácie aktivít
projektu
11.2016
Celkové oprávnené výdavky
Z toho
NFP
Vlastné zdroje

Ukončenie realizácie
aktivít projektu
3.2018
222 577,33 €
211 448,46 €
11 128,87 €

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zvýšiť podiel zhodnocovaného odpadu na
celkovom množstve odpadu vybudovaním zariadenia na
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu (BRKO), kompostárne vo Fiľakove. Realizácia
kompostárne v aktuálnej fáze s najlepšou dostupnou
technológiou v rámci II. etapy rozvoja odpadového
hospdárstva nadväzuje na zavedenie separovaného zberu
komunálneho odpadu (KO) na území mesta Fiľakovo. V
rámci I. etapy bol vybudovaný zberný dvor s potrebnou
technológiou a technikou na zber, triedenie a úpravu KO.

Dosiahnuté výsledky
projektu vrátane
merateľných ukazovateľov

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

Zaujímavé informácie
o projekte ( jeho príbeh)

Kontakt na prijímateľa

Účelom
vybudovania
mestskej
kompostárne
je
zhromažďovanie, príprava na opätovné použitie a recyklácia
BRKO v areáli zberného dvora. Po zhodnotení reálneho
objemu BRKO za rok, zvážení finančnej náročnosti jeho
uloženia na skládke vo vzdialenej obci a v súlade so
strategickými dokumentmi mesta sa žiadateľ rozhodol pre
technológiu aeróbneho kompostovania BRKO, ktorý je
zbieraný prostredníctvom Verejnoprospešných služieb
mesta Fiľakovo. Uvedená technológia rieši materiálové
zhodnotenie BRKO v blízkosti jeho vzniku, vytvára
podmienky pre miestnych obyvateľov na zmysluplné a
legálne nakladanie s BRKO a spĺňa účel odpadového
hospodárstva spôsobom recyklácie BRKO.
Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov a spôsob ich
dosiahnutia:
P0089 - Množstvo zhodnotených nie nebezpečných
odpadov
t/rok 572. Tento merateľný ukazovateľ je
sledovaný počas 5 rokov udržateľnosti.
P0703 - Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov t/rok
572
572 . Merateľný ukazovateľ bol dosiahnutý
na 100% po ukončení projektu .
Realizáciou projektu sa zvýšil podiel separácie zložiek
biologicky rozložiteľných odpadov určených na druhotné
spracovanie a kleslo množstvo BRKO, ktorý sa ukladá na
skládky odpadov. Znížením množstva odpadov uložených na
skládke poklesnú skládkové plyny, čo prispeje k ochrane
ovzdušia. Aktivity projektu významným spôsobom prispeli k
zníženiu a zamedzeniu nevhodného zneškodňovania odpadu
zo záhrad, či už ukladaním odpadu na neriadené skládky
alebo jeho spaľovaním. Eliminovala sa záťaž na životné
prostredie a zvýšil sa počet aktivít zameraných na
zvyšovanie motivácie a osvety občanov a propagácie v
oblasti zberu BRKO.
Implementácia projektu prebehla bez väčších komplikácií.
V rámci hlavnej aktivity projektu sa uskutočnili stavebné
práce: rekonštrukcia a oprava betónových silážnych jám,
vybudovanie
kompostovacej
plochy,
vytvorenie
manipulačných plôch, úprava prístupových ciest v areáli
zberného dvora. Nakúpili sa hnuteľné veci na
zhodnocovanie BRKO, stroje a dopravné prostriedky
nevyhnutne potrebné pre prevádzku zariadenia na
zhodnocovanie BRKO: drvič, preosievač kompostu, nakladač
a prekopávač kompostu.
Ing. arch. Erika Anderková
e-mail: erika.anderkova@filakovo.sk
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