
 

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU 

 

Názov projektu 
Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu v obci Beluša 

Kód ITMS 310011B473 

Prijímateľ  Názov Obec Beluša 

 Sídlo Farská 1045/6, 018 61 Beluša 

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 

Púchov Beluša - - 

 

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie 
projektu (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

 06/2017 08/2017 

Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 109 220,00 EUR 

 Z toho NFP 103 759,00 EUR 

  Vlastné zdroje   5 461,00 EUR 

 

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

Projekt rieši zvýšenie kapacity existujúcich kompostárni a 

podporu zberu a zhodnocovania BRKO v obci Beluša. Cieľom 

projektu je dosiahnuť vyššiu efektívnosť v oblasti nakladania 

s BRKO a vyššiu mieru zhodnocovania týchto odpadov na 

území obce pomocou zvýšenia kapacity zariadení (o 120 t/r) 

na zhodnocovanie BRKO. 



 

Dosiahnuté výsledky 
projektu vrátane 
merateľných ukazovateľov 

V rámci obstarávania strojového vybavenia bola nakúpená 

technológia:  

 traktor,  

 zhrňovacia radlica  

 nakladač 

 drvič 

 náves  

 bagrovacie zariadenie  

 mulčovacie rameno 

 veľkokapacitný kontajner - 5 ks 
Nakúpením predmetnej technológie sa zvýšila kapacita pre 

zhodnocovanie odpadov o 120 ton za rok. 

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

Obec realizáciou projektu zvýšila kapacitu kompostárne, ako 

aj efektivitu zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu. 

Pomocou zakúpeného zberného vozidla obec zabezpečuje 

zber BRKO priamo z domácností a verejných priestranstiev. 

Zber BRKO obec realizuje podľa zverejneného 

harmonogramu zberu, dvakrát do mesiaca v období od marca 

do septembra a raz za dva mesiace v zimnom období. 

Podporné technologické vybavenie (drvič, bagrovacie 

zariadenie, zhrňovacia radlica) zefektívňujú výkon prác počas 

zhodnocovania BRKO. Nákupom veľkokapacitných nádob na 

BRKO sa zvýšila kapacita existujúceho kompostoviska o 120 

t/r. Množstvo zozbieraného BRKO z domácností a verejných 

priestranstiev sa zvýšilo o 139,5 t/r. 

Kontakt na prijímateľa 
Ján Prekop 

E-mail: obec@belusa.sk 

 



 

 

 

 


