
 

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU 

 

Názov projektu Zberný dvor Oravská Jasenica 

Kód ITMS 310011B526 

Prijímateľ  Názov Obec Oravská Jasenica 

 Sídlo Oravská Jasenica 142, 029 64 Oravská Jasenica 

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 

Námestovo Oravská Jasenica - - 

 

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 397 843,82 EUR  

 Z toho NFP 377 951,63 EUR 

  Vlastné zdroje   19 892,19 EUR 

 

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

Cieľom projektu bolo zlepšenie zberu vybraných zložiek 

odpadov a tiež znižovanie množstva zmesového 

komunálneho odpadu. Bezprostredne po realizácii projektu 

sa predpokladá zníženie zmesového odpadu o cca 5 %. 

Postupne sa bude obec snažiť zabezpečovať na svojom 

území obce triedený zber tak, aby sa zmesový komunálny 

odpad znížiť na úroveň plánovaných percent Slovenskej 



 

republiky do roku 2020.   

Dosiahnuté výsledky 
projektu vrátane 
merateľných ukazovateľov 

Predmetom projektu bola výstavba oploteného zberného 

dvora, nákupu technológie na zber odpadov a zrealizovanie 

informačných aktivít v oblasti odpadového hospodárstva. 

Účelom výstavby bolo vybudovanie a prevádzkovanie 

zberného dvora v obci ako vyhradenej plochy pre príjem, 

zhromažďovanie a separovanie odpadov. 

Zberný dvor 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 

 Lopata – výmenný brit, 

 Hákový kontajnerový nosič 

 Cestná váha do 30t, 8 metrov (na váženie KO) 

 3 ks Naťahovacích kontajner na stavebný odpad 6 
m3 

 2 ks Naťahovacích kontajner na bežný odpad 12,5 
m3 

 2 ks Uzavretých skladový kontajner 

 Obytný kontajner 

 Chemické WC 

 Drvič biologicky rozložiteľného odpadu 
Realizáciou stavebných prác a nakúpením technológie sa 

dosiahla Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych 

odpadov na úroveň 330 t/r. 

V rámci realizácie projektu sa uskutočnili aj Informačné 
aktivity - Infodeň a seminár. Do Informačnej aktivity - 
Infodeň sa zapojilo celkovo 303 osôb a do Informačnej 
aktivity - Seminár bolo zapojených ďalších 236 osôb. 



 

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 komunálneho 
odpadu, čo bude mať za následok aj zmenu 
zloženia zmesového komunálneho odpadu 

 Minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a 
nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a 
životné prostredie, 

 Zníženie výskytu čiernych skládok, 

 Zvýšenie podielu vytriedených zložiek 
komunálnych odpadov, 

 Zníženie podielu vybraných zložiek 
komunálnych odpadov v zmesovom 
komunálnom odpade, 

 Zníženie množstva komunálnych odpadov, 
ktoré končia na skládkach , 

 Zvýšenie podielu recyklovaných odpadov v 
celoslovenskom meradle. 

Kontakt na prijímateľa 
Ing. Karol Graňák 

E-mail: starosta@oravskajasenica.sk 

 

 

 



 

 

 

 


