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Hlavná aktivita projektu - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov sa začala realizovať dňa 15.11.2018
nadobudnutím účinnosti Kúpnej zmluvy č. Z201841761_Z uzavretej s dodávateľom
záhradných kompostérov.
Skutočný začiatok hlavnej aktivity (15.11.2019)
Skutočný koniec hlavnej aktivity (30.4.2019)
Skutočný začiatok podpornej aktivity (15.8.2018)
Skutočný koniec podpornej aktivity projektu (30.4.2019)
Dňa 05.10.2018 bola prijímateľom vystavená a dodávateľovi zaslaná Objednávka
č. Z201841761_Z na dodanie predmetu kúpnej zmluvy. Termín dodania bol podľa uzatvorenej
kúpnej zmluvy v rozmedzí od 08.10.2018 do 31.3.2019. Tovar (celkovo 1562 ks záhradných
kompostérov) bol dodávateľom dodaný a prijímateľom prevzatý v plnom rozsahu, avšak termín
dodávky sa posunul na 30.4.2019, v dôsledku čoho vznikol združeniu nárok na sankcie.
Realizácia Hlavnej aktivity projektu bola ukončená dňa 30.04.2019 začatím procesu
odovzdávania kompostérov konečnému užívateľovi, t.j. dátumom prvého preberacieho
protokolu podpísaného konečným užívateľom.
Počas prvého monitorovacieho obdobia prebehla dodávka tovaru v plnom počte 1562 kusov
kompostérov Mikroregiónu obcí strehovskej doliny. Dodané záhradné kompostéry boli v
prvom kroku uskladnené v uzamknutom sklade obce Pôtor, ako aj v uzavretom dvore obce
Bušince. Jednotlivé obce združenia mikroregiónu boli informované o možnosti nadobudnúť
záhradné kompostéry pre svojich občanov. Na základe týchto zoznamov došlo k prerozdeleniu
presných počtov kompostérov jednotlivým obciam. Pomocou adekvátnej techniky boli
záhradné kompostéry prepravené z Pôtora a Bušiniec do ostatných obcí.
Úlohou starostov obcí Mikroregiónu obcí strehovskej doliny bolo vytvoriť za týmto účelom
nové zoznamy obyvateľov, ktorí mali o kompostér záujem. V reálnej situácii života došlo oproti

pôvodným zoznamom záujemcov v niekoľko prípadoch ku zmenám vlastníkov nehuteľností,
či úmrtiu, preto boli nahradení novými uchádzačmi.
Následne bolo odovzdávanie kompostérov medzi občanov v réžií starostov obcí. Starostovia
zverejnili formou rozhlasu, ako aj počas osobných stretnutí, čas a miesto odovzdávania
kompostérov. Následne sa realizovali stretnutia s obyvateľmi - konečnými užívateľmi, pričom
prebehlo prerozdelenie kompostérov a poučenie užívateľov ( kampaň) ohľadom správneho
využívania kompostérov. S každým majiteľom kompostéra (vrátane obce) bol spísaný
preberací protokol.
Súhrnne mali obce za úlohu prerozdeliť 1562 kusov kompostérov v jednotlivých kategóriách
kompostérov:
Kompostér č. 1 - 553 ks, Kompostér č. 2 - 177 ks, Kompostér č. 3 - 152 ks, Kompostér č. 4 113 ks, Kompostér č. 5 - 567 ks.

Mikroregión obcí strehovskej doliny predložil preberacie protokoly k odovzdaniu plného
počtu 1562 kusov kompostérov, čo predstavuje naplnenie MU na 100 %.
Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu
na ich opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov Mikroregión
obcí strehovskej doliny dosiahol v plnej miere.
Počty odovzdaných/prebratých kompostérov za jednotlivé obce:
1. Brusník - 69 ks
2. Bušince - 317 ks
3. Červeňany - 18 ks
4. Dolná Strehová - 345 ks
5. Horná Strehová - 69 ks
6. Chrťany - 65 ks
7. Ľuboriečka - 64 ks
8. Pôtor - 225 ks
9. Pravica - 48 ks
10. Senné - 74 ks
11. Slovenské Kľačany - 35 ks
12. Veľké Zlievce - 86 ks
13. Vieska - 61 ks
14. Závada - 86 ks

