
 

                       

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU 

 

Názov projektu Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov 

Kód ITMS 310011B554 

Prijímateľ  
Názov Obec Čaklov 

Sídlo Čaklov 116, 094 35 Čaklov 

Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os 
1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej 
infraštruktúry 

Opatrenie 

Špecifický cieľ 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania 
odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné 
použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku 
odpadov 

 

1. Miesto realizácie projektu 

Okres Obec Ulica Číslo 

Vranov nad Topľou Čaklov   

    

 

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie 
projektu (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

20.6.2017 31.01.2018 

Výdavky projektu v EUR 

Celkové oprávnené výdavky 254 482,89 Eur 

Z toho 
NFP 241 758,745 Eur 

Vlastné zdroje 12 724,14 Eur 

 

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

Cieľom projektu bude rozšírenie separovaného zberu 
odpadu v obci Čaklov je zvýšenie miery zhodnocovania 
odpadov na území obce so zameraním na ich prípravu na 
opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania 
vzniku odpadov. Projekt sa skladá z 2 hlavných aktivít: 
 
1.Triedený zber komunálnych odpadov 
2. Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového 
hospodárstva. 
Prvá aktivita sa bude 
realizovať na pozemku parcelné číslo KN-C 1521/2 mimo 
zastavaného územia obce a skladá sa: 
a.) z výstavby nového zberného dvora za účelom zvýšenia 



 

                       

kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov 
vznikajúcich v záujmovom území 
obce Čaklov. 
Druhá aktivita sa bude realizovať na území celého 
intravilánu obce. Skladá sa z týchto piatich aktivít: 
- spracovanie a výroba informačného bulletinu pre všetky 
domácnosti, podnikateľské prevádzky, školské a 
verejnoprávne zariadenia 
- spracovanie dvoch powerpointových prezentácií pre deti 
miestnej materskej, základnej a strednej školy, pre 
návštevníkov komunitného 
centra ap. 
- školenie resp. seminár pre obyvateľov obce 
- inzercia v tlači pre jednotlivé skupiny občanov obce 

Dosiahnuté výsledky 
projektu vrátane 
merateľných ukazovateľov 

 
Výsledkom projektu je rozšírenie separovaného zberu 
odpadu v obci Čaklov, zvýšenie miery zhodnocovania 
odpadov na území obce so zameraním na ich prípravu na 
opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania 
vzniku odpadov.  
 
Ukazovatele výsledku: 
  
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov 
120,00 t/rok 
 

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

 
Projekt má pre obec Čaklov spoločenský význam (využitie 
druhotných surovín), environmentálny význam (predĺženie 
životnosti skládky a nezávadné zneškodňovanie odpadu), 
ekonomický význam (zníženie nákladov obce v dôsledku 
zníženia objemu odpadov na skládke a zníženie poplatkov 
občanov) a výchovný význam formou zvyšovania 
environmentálneho povedomia. Šírenie osvety a rozšírenie 
povedomia obyvateľstva obce v oblasti nakladania s 
odpadmi a separácie odpadov je takisto pozitívnym 
aspektom tohto projektu. Organizačnú a technickú stránku 
projektu zabezpečuje obec Čaklov, ktorá má skúsenosti v 
oblasti separácie odpadov. Obec má bohaté skúsenosti s 
realizáciou investičných projektov financovaných z 
obecných, štátnych aj európskych finančných prostriedkov. 

  

Kontakt na prijímateľa 
Kontakt na Prijímateľa: 
Andrej Dragula (starosta) 0905 822 561 
ocu.caklov@gmail.com 

 

 

 

 



 

                       

 

 


