
 

                       

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU 

 

Názov projektu Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín 

Kód ITMS 310011B587 

Prijímateľ  
Názov Obec Ľubotín 

Sídlo Na rovni 302/12, 065 41  Ľubotín 

Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os 
1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej 
infraštruktúry 

Opatrenie 
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 

Stará Ľubovňa Ľubotín Na rovni 302/12 

 

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie 
projektu (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

05/2017 04/2018 

Výdavky projektu v EUR 

Celkové oprávnené výdavky 205 589,71 EUR 

Z toho 
NFP 195 310,22 EUR 

Vlastné zdroje   10 279,49 EUR 

 

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

Účelom predkladaného projektu je vybudovanie zberného 
miesta na triedený odpad pre účely a potreby obce Ľubotín. 
Zberný dvor by mal byť situovaný v areáli, ktorý je situovaný 
na okraji obce. Zámerom žiadateľa je sústrediť odpadové 
hospodárstvo na také miesto v obci, kde by svojím 
charakterom neprekážalo 
Obec má záujem o výstavbu nového zberného dvora za 
účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych 
odpadov vznikajúcich v jeho záujmovom území. Primárne sa 
bude jednať o odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi je 
v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na 
ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa 
zákona o odpadoch - 
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad parkov vrátane 
odpadu z cintorínov (20 02 01), 



 

                       

Drobný stavebný odpad (20 03 08), 
Objemný odpad (20 03 07). 

Dosiahnuté výsledky 
projektu vrátane 
merateľných ukazovateľov 

PO702 Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych 
odpadov 48 t/rok 

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

Predmetom projektu bolo vybudovanie zberného dvora a 
nákup potrebného technologického vybavenia. BRO je 
zbieraný v rámci katastrálneho územia obce, následne je 
triedený a dočasne uskladňovaný. BRO pochádza z údržby 
verejnej zelene, cintorína a zo záhrad obyvateľov obce. 
Zozbieraný BRO je krátkodobo uskladňovaný v otvorených 
zberných boxoch a následne je odvážaný na ďalšie využitie 
prostredníctvom hospodárskych subjektov zaoberajúcich sa 
spracovávaním biologických odpadov. Na zbernom dvore 
sa čiastočne spracováva a zhromažďuje DSO aj s objemným 
odpadom. BRKO je umiestňovaný do kompostárne. 
Realizáciou projektu sa zvýšila kapacita triedeného zberu KO 
na 48 t/r, vytvorili sa podmienky pre zlepšenie životného 
prostredia v obci a zabránilo sa vzniku čiernych skládok.  

Zaujímavé informácie 
o projekte ( jeho príbeh)  

Stavba 
V rámci realizácie projektu bola nakúpená technika : 
Traktor, 
Hydraulická ruka, 
Traktorový náves, 
Kontrajner na BIO odpad 1,1m3 - 47 ks,  
Kontajner 7m3 - 6ks, 

Kontakt na prijímateľa 

Obec Ľubotín 
Na rovni 302/12 
065 41  Ľubotín 

 



 

                       

 
 

 


