
 

                       

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU 

 

Názov projektu 
Technické a technologické vybavenie zberného dvora 

v obci Bátorove Kosihy 

Kód ITMS 310011B145 

Prijímateľ  
Názov Obec Bátorove Kosihy 

Sídlo Bátorove Kosihy 873, 946 34 Bátorove Kosihy 

Operačný program 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 

Okres Komárno Bátorove Kosihy Bátorove Kosihy 873 

    

 

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie 
projektu (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

01.6.2017 27.10.2017 

Výdavky projektu v EUR 

Celkové oprávnené výdavky 259 074,60 € 

Z toho 
NFP 246 120,87 € 

Vlastné zdroje 12 953,73 € 

 

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

Predmetom projektu je obstaranie technológie do 
odpadového hospodárstva v obci Bátorove Kosihy s cieľom 
zabezpečovať triedený zber, prepravu a manipuláciu s 
odpadmi, resp. prípravu pre odberateľa BRO, drobného 
stavebného odpadu a objemného odpadu vo vlastnej réžií, 
čím by sa vytvorili podmienky pre efektný a spoľahlivý 
systém nakladania s predmetnými zložkami odpadu (BRO, 
DSO a VOO) a zároveň by sme motivovali občanov k vyššej 
disciplinovanosti pri nakladaní s odpadmi. 



 

                       

Dosiahnuté výsledky 
projektu vrátane 
merateľných ukazovateľov 

Realizácia projektu pozostáva z jednej hlavnej aktivity – 
Triedený zber komunálnych odpadov, ktorý bude naplnený 
obstaraním techniky pre zberný dvor, a to nasledovne: 

 traktor 
 traktorový náves 
 traktorový príves s ramenovým nakladačom 

reťazovým 
 kompaktný samochodný teleskopický nakladač 

s riadením 4-kolies 
 drvič biologického materiálu 
 kontajnerov veľkoobjemových vaňových 7 m3 (5ks) 

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

Predmetom projektu bolo dobudovanie infraštruktúry 
odpadového hospodárstva v obci Bátorove Kosihy, a to 
nákupom techniky k vybudovanému zbernému dvoru. Obec 
prostredníctvom projektu dosiahla: 
  
• zlepšenie separovania odpadu v obci nákupom 
predmetnej techniky; 
• znížila množstvo KO, ktorý nebol v minulosti separovaný; 
• triedenie zberu, prepravu a manipuláciu s odpadmi, resp. 
prípravu pre odberateľa BRO, DSO a objemného odpadu vo 
vlastnej réžií, čím sa vytvorili podmienky pre efektný a 
spoľahlivý systém nakladania s odpadom; 
• motiváciu občanov k vyššej disciplinovanosti pri nakladaní 
s odpadom; 
• merateľný ukazovateľ dopadu - zvýšenie celkovo o 218 t/r; 
• zabránenie vzniku a rozširovaniu nelegálnych skládok  
a zároveň zlepšenie vzhľadu obce a jej okolia; 
• zvýšenie úrovne životného prostredia v obci a zníženie 
jeho celkového zaťaženia; 
• zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva. 
Realizácia projektu umožnila obyvateľom obce jednoduchší 
a komfortnejší spôsob triedenia KO a prispela tiež k 
zlepšeniu životného prostredia v obci. 

Kontakt na prijímateľa 
 
Mgr. Roland Labancz starosta obce 

Tel. kontakt: 0905625600 

starosta@batorovekosihy.sk 

 



 

                       

 
 

 


