
 

                       

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU 

 

Názov projektu 
Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber 
Komunálnych odpadov v obci Unín 

Kód ITMS 310011B447 

Prijímateľ  
Názov Obec Unín 

Sídlo Unín 332, 908 45 Unín, Slovenská republika 

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 

Skalica Obec Unín   

    

 

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie 
projektu (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

01.04.2017 31.03.2018 

Výdavky projektu v EUR 

Celkové oprávnené výdavky 149 312,00 EUR 

Z toho 
NFP 248 092,50 EUR 

Vlastné zdroje 13 057,50 EUR 

 

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

Hlavným cieľom projektu je Zvýšenie miery zhodnocovania 
odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie 
a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, ktorý 
bude dosahovaný prostredníctvom hlavnej aktivity projektu 
- Triedený zber komunálnych odpadov. Hlavná aktvita 
projektu zahŕňa nákup technického zariadenia na 
triedený zber riešených komodít komunálnych odpadov. 
Výsledkom projektu bude efektívna manipulácia s odpadom, 
jeho preprava, zvoz BRKO, DSO a objemného odpadu, 
výrazné zlepšenie mechanickej úpravy BRKO. Cieľovou 
skupinou projektu sú obyvatelia obce Unín. V roku 2015 
dosahoval počet obyvateľov obce Unín číslo 1232. Cieľovým 



 

                       

efektom realizácie projektu bude zvýšenie množstva 
vyseparovaného BRKO, DSO a objemného odpadu až vo 
výške 120 t/ročne.  

Aktivity projektu smerujú k: 

1. zvýšeniu množstva a celkovej kapacity zberných 
zariadení prostredníctvom nákupu a zavedenia 
veľkokapacitných kontajnerov (7 kontajnerov s 
objemom 7m3) 

2. zefektívneniu manipulácie pri zbere a zvoze zložiek 
KO prostredníctvom nákupu kolesového traktora s 
príslušenstvom 

3. zavedeniu mechanickej úpravy BRKO 
prostredníctvom zakúpeného štiepkovača za účelom 
zmenšovania jeho objemu, čím dôjde k zväčšeniu 
podielu BRKO určeného na kompostovanie a na 
zhodnotenie zazmluvneným dodávateľom. 

Dosiahnuté výsledky 
projektu vrátane 
merateľných ukazovateľov 

 
Výsledkom projektu je  efektívna manipulácia s odpadom, 
jeho preprava, zvoz BRKO, DSO a objemného odpadu, 
výrazné zlepšenie mechanickej úpravy BRKO. 
 
Ukazovatele výsledku: 
  
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu 120,00 t/rok 
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov 
120,00 t/rok 

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

 
Realizáciou projektu plánuje obec Zvýšenie miery 
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na 
opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania 
vzniku odpadov, ktorý bude dosahovaný prostredníctvom 
hlavnej aktivity projektu - Triedený zber komunálnych 
odpadov. Hlavná aktivita projektu zahŕňa nákup 
technického zariadenia na triedený zber riešených komodít 
komunálnych odpadov. Výsledkom projektu je  efektívna 
manipulácia s odpadom, jeho preprava, zvoz BRKO, DSO a 
objemného odpadu, výrazné zlepšenie mechanickej úpravy 
BRKO. 

Kontakt na prijímateľa 
Kontakt na Prijímateľa: 
Ján Palkovič (starosta), 0903 222 207 
E-mail: obuunin@ehs.sk 

 

 

 

 

 



 

                       

 
 

 
 


