
 

                       

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU 

 

Názov projektu Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu 

Kód ITMS 310011B534 

Prijímateľ  
Názov Obec Bešeňov 

Sídlo Bešeňov 33, 941 41 Bešeňov 

Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os 
Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej 
infraštruktúry 

Opatrenie 1.1.1. 

 

1. Miesto realizácie projektu 

Okres Obec Ulica Číslo 

Nové Zámky Obec Bešeňov Bešeňov  33 

    

 

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie 
projektu (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

01.08.2017 08.02.2018 

Výdavky projektu v EUR 

Celkové oprávnené výdavky 144 460,00 

Z toho 
NFP 137 237,00 

Vlastné zdroje     7 223,00 

 

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

 
Cieľom projektu je zefektívnenie a rozšírenie existujúceho 
systému separovaného zberu komunálnych odpadov v obci 
Bešeňov so zameraním na separáciu jednotlivých druhov 
odpadu, zvýšenie podielu separovaného odpadu a zníženie 
objemu zmesového odpadu ukladaného na skládku odpadu. 
Cieľovú skupinu projektu predstavujú obyvatelia obce. 
Cieľom je poskytnúť im možnosť ekologicky sa zbaviť 
nepotrebného odpadu, vychovávať ich k ekologickému 
povedomiu, ktoré je v celoslovenskom meradle na nízkej 
úrovni. V rámci realizácie tohto investičného  projektu chce 
obec Bešeňov vytvoriť nový – kombinovaný systém zberu 
jednotlivých druhov odpadu – zber pracovníkmi obce po 
domácnostiach + donáškový systém na zberný dvor 
zabezpečovaný obyvateľmi obce.  Predmetný projekt 



 

                       

nadväzuje na všetky zrealizované projekty v 
environmentálnej oblasti. 
V rámci projektu sa ráta s vybavením potrebnou zberovou 
technikou a zavedením systému separovaného zberu. 
 

Dosiahnuté výsledky 
projektu vrátane 
merateľných ukazovateľov 

Očakávané výsledky a prínosy projektu : 
Jeho realizácia zabezpečí komplexný systém separovaného 
zberu odpadu v oblasti životného prostredia a nakladania s 
odpadmi a poskytnutia kvalitnejších služieb domácim 
obyvateľom, zabezpečí previazanosť s ostatnými 
poskytovanými službami. 
Rozšírenie zložiek separovaného odpadu v súlade s novým 
zákonom o odpadoch. 
 
P0087 Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu -
110t/rok 
 
P0702 Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych 
odpadov – 110t/rok 

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

Vybudovaním zberného dvora obec splní svoju zákonnú 
povinnosť zabezpečiť pre občanov priestor, kde budú môcť 
občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov, 
čo bude mať pozitívny efekt na odpadové hospodárstvo 
obce s vedľajšími benefitmi pre životné prostredie 
dotknutého regiónu. Obec má vytvorené všetky 
predpoklady na to, aby v prípade poskytnutia požadovaného 
nenávratného finančného príspevku úspešne zrealizovala 
predložený projekt a následne aby naplnila ciele a 
parametre tohto projektu. 

Zaujímavé informácie 
o projekte ( jeho príbeh)  

Z hľadiska mikropolohy obce, sa Bešeňov radí k stredne 
veľkým obciam s počtom obyvateľov 1644. Územie obce je 
súčasťou širšieho územia mikroregiónu - Dvory a okolie, 
ktorého je členom. Katastrálne územie obce Bešeňov spadá 
z administratívneho hľadiska do okresu Nové Zámky, ktorý 
je súčasťou VÚC NSK. Obec sa nachádza v spádovej oblasti 
okresného mesta Nové Zámky a mesta Šurany, ktoré obci 
poskytujú všetky administratívno-správne inštitúcie. 
Vo všetkých obciach na území MAS - Dvory a okolie, kde 
patrí aj obec Bešeňov je zavedený separovaný zber odpadu, 
ale táto služba nefunguje dostatočne dobre. V niektorých 
obciach je zabezpečený aj zber textílií a skla, kým v ďalších 
obciach je problém  so zberom elektronického a drobného 
stavebného odpadu. Zber tuhého komunálneho odpadu  a 
vyseparovanej zložky odpadu v jednotlivých obciach 
zabezpečujú rôzne firmy. Okrem nezodpovedajúcich služieb 
sú veľkým problémom v regióne aj čierne skládky odpadov. 
Tento problém bol prioritnou témou viacerých obcí 
v regióne, medzi ktoré patrí obec Bešeňov. Obec 
Bešeňov  má záujem riešiť environmentálne problémy, 



 

                       

stratégiu odpadového hospodárstva spôsobom priaznivým 
k životnému prostrediu, ekonomicky výhodným pre 
všetkých občanov obce. 
Obec už dlhodobo separuje papier, sklo, plasty, kovy 
a šatstvo. Separovaný zber komunálneho odpadu 
zabezpečuje od roku 2007, a to na zbernom dvore v obci, 
ktorého podmienky však nie sú dostačujúce. Z dôvodu 
absentujúcej obecnej techniky na separovaný zber je 
problémom súčasného stavu  nízka úroveň technického 
vybavenia zberného dvora.  
Na lepšie nakladanie  a manipuláciu so separovaným 
odpadom chýba zberové vozidlo,  manipulačná 
technika  a tiež veľkoobjemové kontajnery. Obec sa preto 
rozhodla poskytnúť občanom jednoduchšiu a komfortnejšiu 
možnosť odovzdať vyseparované zložky komunálnych 
odpadov nákupom hnuteľných vecí na podporu triedeného 
zberu, medzi ktorú patria: traktor s čelným nakladačom, 
hákový kontajnerový nosič kompatibilný s traktorom, 
traktorový príves, štiepkovač a veľkoobjemové kontajnery. 
Na zefektívnenie  a zintenzívnenie separovaného zberu 
zložiek komunálneho odpadu sú potrebné investičné 
prostriedky, ktoré nie je možné realizovať z vlastných 
zdrojov žiadateľa. Preto sa žiadateľ rozhodol požiadať 
o finančnú dotáciu prostredníctvom Operačného programu 
Kvalita životného prostredia. 
Realizácia navrhovaného projektu by vyriešila identifikované 
potreby a problémy skupín, resp. cieľového územia, 
v prospech ktorého je projekt realizovaný. 
Zberný dvor sa nachádza na mieste za obecným úradom, 
v objekte, ktorý je čiastočne zakamerovaný.  Výhodou jeho 
umiestnenia je blízkosť k pôvodcom odpadu i dostupnosť 
pracovnej sily. Obec Bešeňov vyprodukuje ročne komunálny 
odpad v objeme cca 519 ton. Z tohto objemu  sa 
vyseparovalo za minulý rok  približne 20% odpadu. 
Prvými komoditami sa stali plasty (obaly z plastov), obaly zo 
skla, papier, kovy. 
V súčasnosti je každá domácnosť vybavená igelitovými 
vrecami na separovanie plastov. Obec má presne stanovený 
harmonogram zberu jednotlivých komodít (raz do mesiaca 
každá komodita), ostatné komodity sa zhromažďujú v 
zbernom dvore. 
Odvoz komunálneho odpadu sa v obci vykonáva 
prostredníctvom firmy BRANTNER Nové Zámky s.r.o. 
pravidelne 2 krát mesačne. 
Systém odpadového hospodárstva v obci Bešeňov prešiel 
počas uplynulých rokov podstatnými zmenami spočívajúcimi 
v postupnom zavádzaní separovaného zberu odpadov, v 
súlade požiadavkami odpadovej legislatívy a koncepčných 
cieľov uvádzaných v programoch odpadového hospodárstva 



 

                       

na národnej, regionálnej i komunálnej úrovni. V obci je v 
súčasnosti zabezpečený separovaný zber papiera, skla, 
plastov, kovov a textilného odpadu. Okrem toho je 
zavedený systém zberu objemného odpadu. Horšia situácia 
je v oblasti zberu a nakladania s biologicky rozložiteľným 
odpadom a drobným stavebným odpadom. V obci sa 
vytvára veľké množstvo biologického odpadu z verejných 
priestranstiev, parkov a cintorínov a záhrad obyvateľov. 
Obec je zodpovedná za odpad zo zelene od fyzických osôb 
a za odpad, ktorý jej vznikne pri údržbe zelene z verejných 
priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce 
vrátane parkov a cintorínov.  Manipulácia s vyseparovaným 
biologicky rozložiteľným odpadom počas jeho 
zhodnocovania a v čase jeho uloženia pred ďalším využitím 
je technicky i logisticky obtiažna. Na zlepšenie nakladania s 
týmto odpadom do času jeho ďalšieho využitia je nutné 
obstarať strojné zariadenie na drvenie a pomocné 
mechanizmy. 
Separovaním odpadov môže obec prispieť k zníženiu 
nákladov na uloženie odpadov na skládke a tým aj k zníženiu 
miestneho poplatku za nakladanie s komunálnym odpadom. 
Pravidlá nakladania s odpadmi má obec Bešeňov určené vo 
VZN (Všeobecné záväzné nariadenie) o nakladaní s odpadmi, 
ktorého novelizáciu obec  pripravuje v súvislosti s novým 
zákonom o odpadoch. 

Kontakt na prijímateľa 
Ing. Gabriel Timoranský  
Starosta obce Bešeňov 
035/648 71 21 

 

 



 

                       

 
 

 


