
 

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU 

 

Názov projektu Hospodársko – zberný dvor 

Kód ITMS 310011A925 

Prijímateľ  Názov Obec Jasová, 

 Sídlo Jasová č. 303. 941 34 Jasová 

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 

Nové Zámky Jasová Jasová č. 303. 303 

 

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie 
projektu (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

 03/2017 10/2018 

Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 621 896,62 EUR 

 Z toho NFP 590 801,79 EUR  

  Vlastné zdroje   31 094,83 ERU 

 

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

Cieľom projektu je efektívne zaviesť a rozšíriť triedenie /t.zn. 
zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu na celkovom množstve 
vyprodukovaného komunálneho odpadu v obci/ tých zložiek 
komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 
zodpovednosť výrobcov a za ktoré je v zmysle zákona 
zodpovedná obec. Zámerom projektu je nákup hnuteľných 
vecí na podporu triedeného zberu odpadov, za nakladanie s 
ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec. 
Zámerom projektu je aj výstavba /dostavba/  hospodársko - 
zberného dvora za účelom zvýšenia kapacity triedeného 



 
zberu komunálnych odpadov vznikajúcich na území obce. 
Projekt sa bude realizovať na území obce Jasová. 
Predmetom projektu je výstavba /dostavba/ hospodársko-
zberného dvora v obci Jasová a technologické vybavenie 
hospodársko- zberného dvora. Stavba bude slúžiť na dočasné 
uskladnenie, dotrieďovanie komunálnych odpadov a 
prípravu na odvoz a zhodnotenie vytriedeného odpadu 
oprávnenou organizáciou. Obec už skôr začala s prípravou a 
terénnymi úpravami na mieste plánovaného zberného dvora, 
vybudovala oplotenie pozemku, previedla sanáciu 
pôvodného rodinného domu, vybudovala elektrickú a 
vodovodnú prípojku v zmysle vydaného stavebného 
povolenia stavby „HOSPODÁRSKO - ZBERNÝ DVOR“ 
vydaného obcou Dvory nad Žitavou, číslo povolenia 
666/2009. 
Hospodársko – zberný dvor bude pozostávať z vybudovania 
nasledovných objektov: 
SO 01 Objekt správcu, SO 02 Prístrešok odpadov, SO 03 
Garáže, SO 04 Prístrešok vlečiek, SO 05 Spevnené plochy, SO 
07 Prístrešok manipulačnej techniky, SO 09 Splašková 
kanalizácia, SO 10 Dažďová kanalizácia, SO 12 Požiarna 
podzemná nádrž 
Hospodársko - zberný dvor bude miestom, kde budú môcť 
občania doniesť vytriedené odpady z komunálneho odpadu a 
to okrem základných zložiek aj objemný odpad, drobný 
stavebný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad - 
BRKO, šatstvo, textílie a jedlé oleje a tuky, t.j. odpady za 
nakladanie s ktorými je v zmysle zákona zodpovedná obec. 
Predmetom projektu je aj vybavenie hospodársko - zberného 
dvora potrebným strojným zariadením a veľkoobjemovými 
vaňovými kontajnermi. Nákupom techniky a zariadení sa 
vytvoria podmienky pre rozšírenie triedenia zložiek 
komunálneho odpadu, jeho dotriedenie a dočasné uloženie v 
areáli hospodársko - zberného dvora, kým ho neodvezie 
zmluvná odberateľská spoločnosť. Technologická zostava 
hospodársko - zberného dvora bude pozostávať z 
komunálneho traktora s čelným nakladačom s lopatou s 
ostrým britom (vrátane paletových vidlí), jednonápravového 
traktorového návesu, ramenového reťazového nakladaču 
veľkoobjemových vaňových kontajnerov, diskového 
štiepkovača dreva nesenom na trojbodovom závese traktora, 
priemyselnej váhy a veľkoobjemových vaňových kontajnerov 
v počte 10 kusov. 



 

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

V októbri 2018 obec Jasová ukončila proces efektívneho 
zavedenia a rozšírenia triedenia KO výstavbou hospodársko-
zberného dvora a nákupom technologického vybavenia.  
Stavba dvora pozostávala z výstavby objektu pre správcu 
dvora, prístrešku odpadov, garáže, prístrešku pre vlečky, 
spevnenej plochy, prístrešku pre manipulačnú techniku, 
splaškovej a dažďovej kanalizácie a podzemnej požiarnej 
nádrže. Technologická zostava zberného dvora pozostáva 
z traktora s príslušenstvom, jednonápravového traktorového 
návesu, ramenového reťazového nakladača, diskového 
štiepkovača dreva upevneného na trojbodovom závese 
traktora, priemyselnej váhy a veľkoobjemových vaňových 
kontajnerov. V súčasnosti využívajú obyvatelia obce zberný 
dvor okrem triedenia základných zložiek KO aj na dovoz 
BRKO, šatstva a textílií, jedlých olejov a tukov. Na 
hospodársko-zbernom dvore sa dovezený odpad dotrieďuje, 
dočasne uskladňuje a následne odváža zmluvnou 

odberateľskou spoločnosťou. Prínosom projektu je 
zavedenie efektívneho triedenia odpadu, t. j. zvýšenie 
množstva vytriedeného odpadu na celkovom množstve 
vyprodukovaného KO v obci (zložiek KO, za ktoré je 
v zmysle zákona zodpovedná obec, a na ktoré sa 
nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov). 

Kontakt na prijímateľa 

Ladislav  Polák 
starosta.jasova@panelnet.sk 
0918 245 256 
Obec Jasová 

 

 



 

 

 


