
 

 

  Príloha č. 3 výzvy  
 

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov, vrátane zadefinovanej relevancie k horizontálnym princípom 
 
 

Typ aktivity A – Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu 

Hlavná aktivita Povinné merateľné ukazovatele Definícia povinného merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Čas plnenia 

Relevancia k HP 

HP UR 
HP RMŽ 

a ND 

Vybudovanie, resp. 
dobudovanie systému 
zberu a odvozu 
komunálneho odpadu 
 

P0883* - Počet obyvateľov MRK, 
ktorým sa zlepšili podmienky bývania 
prostredníctvom vybudovania 
zberného dvora 

Počet obyvateľov MRK, ktorým sa realizáciou projektu na 
vybudovanie systému zberu komunálneho odpadu 
prostredníctvom vybudovania zberného dvora zlepšili 
podmienky bývania 

počet 
k dátumu ukončenia 
realizácie projektu 

áno áno 

P0263* – Počet obyvateľov MRK, 
ktorým sa zlepšili podmienky bývania 
prostredníctvom vybudovania stojísk 

Počet obyvateľov MRK, ktorým sa realizáciou projektu na 
vybudovanie systému zberu komunálneho odpadu 
prostredníctvom vybudovania stojísk zlepšili podmienky 
bývania 

počet 
k dátumu ukončenia 
realizácie projektu 

áno áno 

P0527 – Počet vytvorených 
pracovných miest cielene pre MRK 
prostredníctvom uplatnenia 
sociálneho aspektu vo verejných 
obstarávaniach 

Súčet počtu pracovných miest, ktoré boli vytvorené cielene 
pre osoby MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho 
aspektu vo verejných obstarávaniach. Do súčtu sa zarátavajú 
všetky pracovné miesta vytvorené cielene pre osoby MRK pre 
potreby realizácie aktivít projektu bez ohľadu na ich charakter 
alebo dĺžku trvania (trvalý pracovný pomer, pracovný pomer 
na dobu určitú, dohoda o vykonaní práce, celý pracovný 
úväzok, polovičný úväzok resp. iný menší pracovný úväzok) 

pracovné 
miesto 

k dátumu ukončenia 
realizácie projektu 

áno áno 

* Ak žiadateľ bude realizovať aj budovanie zberného dvora aj vybudovanie stojísk, je povinný si vybrať oba ukazovatele a uviesť k nim kladnú nenulovú hodnotu. 
   Ak žiadateľ bude realizovať iba budovanie stojísk, je povinný v ukazovateli P0263 uviesť cieľovú hodnotu, ktorá musí byť kladné nenulové číslo a v ukazovateli P0883 uvedie nulu.  
   Žiadateľ nie je oprávnený budovať zberný dvor bez vybudovania stojísk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
Typ aktivity B – Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky 

Hlavná aktivita Povinné merateľné ukazovatele Definícia povinného merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Čas plnenia 

Relevancia k HP 

HP UR 
HP RMŽ 

a ND 

Odstránenie 
nezákonne 
umiestneného odpadu 

P0527 – Počet vytvorených 
pracovných miest cielene pre MRK 
prostredníctvom uplatnenia 
sociálneho aspektu vo verejných 
obstarávaniach 

Súčet počtu pracovných miest, ktoré boli vytvorené cielene 
pre osoby MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho 
aspektu vo verejných obstarávaniach. Do súčtu sa zarátavajú 
všetky pracovné miesta vytvorené cielene pre osoby MRK pre 
potreby realizácie aktivít projektu bez ohľadu na ich charakter 
alebo dĺžku trvania (trvalý pracovný pomer, pracovný pomer 
na dobu určitú, dohoda o vykonaní práce, celý pracovný 
úväzok, polovičný úväzok resp. iný menší pracovný úväzok) 

pracovné 
miesto 

k dátumu ukončenia 
realizácie projektu 

áno áno 

P0884 - Počet obyvateľov MRK, 
ktorým sa zlepšili podmienky bývania 
prostredníctvom sanácie nelegálnych 
skládok 

Počet obyvateľov MRK, ktorým sa realizáciou projektu na 
sanáciu nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých 
vplyvov nelegálnej skládky, zlepšili podmienky bývania 

počet 
k dátumu ukončenia 
realizácie projektu 

áno áno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kombinácia oboch typov aktivít (A s B) – Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu a Realizácia sanačných prác 
nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky 

Typ aktivity A - Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu 

Hlavná aktivita Povinné merateľné ukazovatele Definícia povinného merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Čas plnenia 

Relevancia k HP 

HP 
UR 

HP RMŽ a 
ND 

Vybudovanie, resp. 
dobudovanie 
systému zberu 
a odvozu 
komunálneho 
odpadu  
 
 
 
 
 
 
 

P0883* - Počet obyvateľov MRK, 
ktorým sa zlepšili podmienky bývania 
prostredníctvom vybudovania 
zberného dvora 

Počet obyvateľov MRK, ktorým sa realizáciou projektu na vybudovanie systému 
zberu komunálneho odpadu prostredníctvom vybudovania zberného dvora zlepšili 
podmienky bývania 

počet 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

áno áno 

P0263* – Počet obyvateľov MRK, 
ktorým sa zlepšili podmienky bývania 
prostredníctvom vybudovania stojísk 

Počet obyvateľov MRK, ktorým sa realizáciou projektu na vybudovanie systému 
zberu komunálneho odpadu prostredníctvom vybudovania stojísk zlepšili 
podmienky bývania 

počet 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

áno áno 

P0527 – Počet vytvorených pracovných 
miest cielene pre MRK 
prostredníctvom uplatnenia sociálneho 
aspektu vo verejných obstarávaniach 

Súčet počtu pracovných miest, ktoré boli vytvorené cielene pre osoby MRK 
prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach. Do 
súčtu sa zarátavajú všetky pracovné miesta vytvorené cielene pre osoby MRK pre 
potreby realizácie aktivít projektu bez ohľadu na ich charakter alebo dĺžku trvania 
(trvalý pracovný pomer, pracovný pomer na dobu určitú, dohoda o vykonaní práce, 
celý pracovný úväzok, polovičný úväzok resp. iný menší pracovný úväzok) 

pracovné 
miesto 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

áno áno 

Typ aktivity B – Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky 

Hlavná aktivita Povinné merateľné ukazovatele Definícia povinného merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Čas plnenia 

Relevancia k HP 

HP 
UR 

HP RMŽ a 
ND 

Odstránenie 
nezákonne 
umiestneného 
odpadu 
 
 
 
 
 

P0884 - Počet obyvateľov MRK, ktorým 
sa zlepšili podmienky bývania 
prostredníctvom sanácie nelegálnych 
skládok 

Počet obyvateľov MRK, ktorým sa realizáciou projektu na sanáciu nelegálnych 
skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky, zlepšili 
podmienky bývania 

počet 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

áno áno 

P0527 – Počet vytvorených pracovných 
miest cielene pre MRK 
prostredníctvom uplatnenia sociálneho 
aspektu vo verejných obstarávaniach 

Súčet počtu pracovných miest, ktoré boli vytvorené cielene pre osoby MRK 
prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach. Do 
súčtu sa zarátavajú všetky pracovné miesta vytvorené cielene pre osoby MRK pre 
potreby realizácie aktivít projektu bez ohľadu na ich charakter alebo dĺžku trvania 
(trvalý pracovný pomer, pracovný pomer na dobu určitú, dohoda o vykonaní práce, 
celý pracovný úväzok, polovičný úväzok resp. iný menší pracovný úväzok) 

pracovné 
miesto 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

áno áno 

* Ak žiadateľ bude realizovať aj budovanie zberného dvora aj vybudovanie stojísk, je povinný si vybrať oba ukazovatele a uviesť k nim kladnú nenulovú hodnotu. 
   Ak žiadateľ bude realizovať iba budovanie stojísk, je povinný v ukazovateli P0263 uviesť cieľovú hodnotu, ktorá musí byť kladné nenulové číslo a v ukazovateli P0883 uvedie nulu.  
   Žiadateľ nie je oprávnený budovať zberný dvor bez vybudovania stojísk.   


