
 

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU 

 

Názov projektu Zberný dvor obce Medzibrodie nad Oravou 

Kód ITMS 310011B450 

Prijímateľ  Názov Obec Medzibrodie nad Oravou 

 Sídlo Medzibrodie nad Oravou 122, 026 01 Dolný Kubín 

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 

Dolný Kubín Medzibrodie nad Oravou - - 

 

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie 
projektu (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

 03/2017 02/2018 

Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 225 622,81 EUR 

 Z toho NFP 214 341,67 EUR 

  Vlastné zdroje   11 281,14 EUR 

 

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

Realizáciou projektu sa dosiahne vybudovanie zberného 

dvora a nakúpenie technológie na zber odpadov s cieľom 

zvýšiť podielu vyseparovaných zložiek odpadov na celkovom 

množstve komunálnych odpadov produkovaných na území 

obce. 



 
Projekt bude mat prínos v environmentálnej oblasti a v 

oblasti vytvárania úspor v rámci odpadového hospodárstva 

obce. 

Cieľom projektu je tiež Zvyšovanie povedomia obyvateľstva a 
zainteresovanej verejnosti v oblastiach nakladania 
s odpadmi. 

Dosiahnuté výsledky 
projektu vrátane 
merateľných ukazovateľov 

Predmetom projektu bola výstavba objektov zberného dvora 

a ich prispôsobenie súčasným  podmienkam a tiež zavedenie 

efektívneho separovania odpadov obstaraním nevyhnutného 

technického a technologického vybavenia na jeho 

prevádzkovanie.  

V novovybudovanom zbernom dvore bude sa bude preberať 

nasledovné druhy odpadov: 

 biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad parkov 
vrátane odpadu z cintorínov  

 drobný stavebný odpad 

 objemný odpad 

 šatstvo  
Nakúpená technológia na zabezpečenie zberu triedeného 

odpadu a zmenšenie objemu odpadu:  

 Traktor 

 Traktorový čelný nakladač   

 Paletizačné vidly   

 Multi - lopata   

 Hákový kontajnerový nosič   

 Naťahovací kontajner na drobný stavebný odpad 6 
m3   

 2 ks Naťahovací kontajner na biologicky rozložiteľný 
odpad 12,5 m3   

 Naťahovací kontajner uzatvárateľný na šatstvo a 
textílie 

 na zmenšenie objemu odpadu 

 Drvič biologicky rozložiteľného odpadu 
 
Realizáciou stavebných prác a nakúpením technológie sa 
dosiahla Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych 
odpadov na úroveň 185,70 t/r. 



 

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

Realizácia projektu bude mať významný pozitívny prínos pre 

životné prostredie v obci. Predpokladané pozitívne dopady 

sú: 

 celkový pokles vzniku zmesového KO a zmena 
zloženia zmesového KO; 

 minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a 
nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné 
prostredie; 

 zníženie výskytu čiernych skládok; 

 zvýšenie podielu vytriedených zložiek KO; 

 zníženie podielu vybraných zložiek KO v zmesovom 
KO; 

 zníženie množstva KO, ktoré končia na skládkach; 

 zvýšenie podielu recyklovaných odpadov v 
celoslovenskom meradle. 

Kontakt na prijímateľa 
Mgr. Michal Janota 

E-mail: janota.medzibrodie@gmail.com 

 

 



 

 

 

 


