
 

                       

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU 

 

Názov projektu 
Mesto Levoča - modernizácia zberného dvora a nákup 
manipulačnej techniky 

Kód ITMS 310011B199 

Prijímateľ  
Názov Mesto Levoča 

Sídlo Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 

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 

Levoča Levoča   

 

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie 
projektu (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

01.03.2017 30.04.2018 

Výdavky projektu v EUR 

Celkové oprávnené výdavky 508 442,75 Eur 

Z toho 
NFP 483 020,61 Eur 

Vlastné zdroje 25 422,14 Eur 

 

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

Cieľom projektu bude zavedenie efektívneho triedenia 
odpadov obstaraním nevyhnutného technického 
technologického vybavenia na jeho prevádzkovanie. Jedná 
sa teda o investíciu zameranú na stavebné úpravy, 
obstaranie zberovej a manipulačnej techniky a zvyšovanie 
informovanosti verejnosti v oblasti odpadového 
hospodárstva. 
 
HLAVNE AKTIVITY PROJEKTU 
1.Triedený zber komunálnych odpadov 
Zefektívnenie zberného dvora v meste Levoča za účelom 
zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov 
vznikajúcich v záujmovom území (odpady, za ktorých zber 



 

                       

a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom o odpadoch - 
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov – zodpovedná obed a na 
ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa 
zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad a reštauračný odpad o prevádzkovateľa 
kuchyne) 
  
2. Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového 
hospodárstva 
 Aktivity zamerané na zvyšovanie environmentálneho 
vedomia a podporu informovanosti a propagácie triedeného 
zberu odpadov pri zdroji a v oblasti zhodnocovania odpadov 
ako súčasť investičných projektov. 
Cieľom aktivity je : 
Zvyšovanie povedomia obyvateľstva a zainteresovanej 
verejnosti o oblastiach nakladania s odpadmi je potrebné 
uskutočniť v súlade s charakterom hlavnej aktivity projektu 
Triedený zber komunálneho odpadu. 
 
PODPORNÉ AKTIVITY 
Riadenie projektu 
Publicita a informovanosť projektu 

Dosiahnuté výsledky 
projektu vrátane 
merateľných ukazovateľov 

 
Výsledkom projektu je zavedenie efektívneho triedenia 
odpadov obstaraním nevyhnutného technického 
technologického vybavenia na jeho prevádzkovanie. 
 
Ukazovatele výsledku: 
  
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov 
435,00 t/rok 
 

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

Prínosom projektu je zavedenie efektívneho triedenia 
odpadov obstaraním nevyhnutného technologického 
vybavenia na jeho prevádzkovanie. Jedná sa teda 
o investíciu zameranú na stavebné úpravy, obstaranie 
zberovej a manipulačnej techniky a zvyšovanie 
informovanosti verejnosti v oblasti odpadového 
hospodárstva. 

Kontakt na prijímateľa 

Kontakt na Prijímateľa: 
PaedDr. Milan Majerský (primátor) 0903 715 444 
primator@levoca.sk 

 

 

 

 

 



 

                       

 
 

 
 


