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NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

 Opatrenie

Monitorované obdobie

Poradové číslo následnej
monitorovacej správy

Názov lokálnej stratégie
komplexného prístupu 

Schéma štátnej pomoci / schéma
de minimis 

Kód výzvy

Prioritná os

Operačný program

Prijímateľ

Kód rozhodnutia EK

Kód ITMS

Názov projektu Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

24110110196

Obec Gabčíkovo

2410000 OP Životné prostredie

Prioritná os 1-Integrovaná ochrana,racionálne využívanie vôd

OPZP-PO1-14-1

1

05/2016 - 04/2017

1.1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

 Názov operačného programu: OP Životné prostredie
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NUTS 2 Západné Slovensko
 Okres
Okres Dunajská Streda Gabčíkovo - -

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít áno nieX X

 Obec

 Vyšší územný celok (NUTS III) Región (NUTS II)
Trnavský kraj

 Ulica  Číslo

  1. Miesto realizácie projektu

 Informačná spoločnosť

 2. Príspevok k horizontálnym prioritám

áno nie

 Udržateľný rozvoj áno nie

 Marginalizované rómske komunity áno nie

 Rovnosť príležitostí áno nie

X

X

X

X

X

X

X

X

 Skutočný stav (MM/RRRR)
10/2014
12/2015

 Plánovaný stav (v EUR)

  5 379 058,29

 Skutočný stav (v EUR)

  5 157 117,96

 Ukončenie realizácie aktivít projektu
 Celkové oprávnené výdavky projektu

02/2015
12/2015

 Stav realizácie
 projektu (v %)

    95,87

 Začiatok realizácie aktivít projektu

 3. Finančný a časový rámec realizácie projektu

 Plánovaný stav (MM/RRRR) Časový rámec realizácie projektu
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Typ
Plánovaný
stav

Merná
jednotka

Názov merateľného ukazovateľa výsledku
Skutočný
stav

Stav dosiahnutý
bezprostredne po
ukončení realizácie
aktivít projektu

Počet jednotiek
 Východiskový
 stav

km     10,168     10,168Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez
kanalizačných prípojok)

 Výsledok     10,168    0

Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na
novovybudovanú kanalizačnú sieť 
Počet novovytvorených pracovných miest 
Počet vyriešených aglomerácií v súlade so
smernicou Rady 91/271/EHS

 Dopad

 Dopad
 Dopad

počet

počet
počet

   3 070

    0
    1

    732

    0
    0

    0

    0
    0

 4. Merateľné ukazovatele projektu

 Typ  Názov merateľného ukazovateľa  Merná
 jednotka

 Východiskový
 stav

 Plánovaný stav  Skutočný stav
 Horizontálna priorita informačná spoločnosť

 5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

 Stav dosiahnutý
 bezprostredne po
 ukončení realizácie
 aktivít projektu

Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez
kanalizačných prípojok)
Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na
novovybudovanú kanalizačnú sieť 
Počet novovytvorených pracovných miest 
Počet vyriešených aglomerácií v súlade so
smernicou Rady 91/271/EHS

km

počet

počet
počet

    0

    0

    0
    0

    10,168

   3 070

    0
    1

    10,168

    732

    0
    0

Výsledok

Dopad

Dopad
Dopad

    10,168

 Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj
 Typ  Názov merateľného ukazovateľa  Merná

 jednotka
 Východiskový
 stav

 Plánovaný stav  Skutočný stav Stav dosiahnutý
 bezprostredne po
 ukončení realizácie
 aktivít projektu
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 Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity
 Typ  Názov merateľného ukazovateľa  Merná

 jednotka
 Východiskový
 stav

 Plánovaný stav  Skutočný stav Stav dosiahnutý
 bezprostredne po
 ukončení realizácie
 aktivít projektu

 Horizontálna priorita rovnosť príležitostí
 Typ  Názov merateľného ukazovateľa  Merná

 jednotka
 Východiskový
 stav

 Plánovaný stav  Skutočný stav Stav dosiahnutý
 bezprostredne po
 ukončení realizácie
 aktivít projektu
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 6. Udržateľnosť projektu
V rámci projektu bolo vybudovaných viac ako 10 km kanalizačných sietí, v súčasnosti ich prevádzkuje Západoslovenská
vodárenská spoločnosť.

 Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa?

 Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku
 nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?

áno nieX X

áno nieX X

 7. Dopady projektu
Po ukončení realizácie projektu sa na novovybudovanú kanalizačnú sieť pripojilo 732 obyvateľov, čo je hodnotené veľmi
pozitívne. Zástupcovia mesta pokračujú v aktivitách s cieľom presvedčiť aj zvyšných občanov na napojenie na
kanalizačnú sieť.

    0,00
    0,00
    0,00
    0,00

 9. Príspevok projektu k zamestnanosti
 0
 0

 Počet vytvorených pracovných miest
 Počet udržaných pracovných miest

 Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)

 8. Príjmy projektu

 10. Doplňujúce informácie

Publicita projektu je zabezpečená prostredníctvom web stránky prijímateľa www.gabcikovo.sk a prostredníctvom trvalej
tabule v sídle obecného úradu (viď prílohy k monitorovacej správe).
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P.č.  Názov prílohy

 11. Zoznam príloh k monitorovacej správe

1
2
3

Potvrdenie o novopripojených obyvateľov na kanalizačnú sieť
Fotografia trvalej tabule
Print screen web stránky
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 12. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že všetky
mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa
bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

Podpis štatutárneho orgánu: .......................................................................................................................................

Miesto podpisu: ............................................................... Dátum podpisu: ................................................................

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: ............................................................... Dátum podpisu: ................................................................

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: ............................................................................

Email:   ................................................................

Telefón: ................................................................

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................


