
 

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU 

 

Názov projektu* Zberný dvor Klin 

Kód ITMS 310011B032 

Prijímateľ  Názov Obec Klin 

 Sídlo Hlavná 199/107, 029 41 Klin 

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 

Námestovo Klin   

 

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie 
projektu (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

 22.04.2016 20.12.2017 

Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 252 341,02 € 

 Z toho NFP 239 723,97 € 

  Vlastné zdroje 12 617,05 €   

 

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

Komplexné vybudovanie infraštruktúry odpadového 

hospodárstva v obci Klin zlepší stav ŽP. Vybudovaním 

zberného dvora vyhovujúceho platnej legislatíve môžu 

občania obce odovzdať oddelené zložky komunálneho 

odpadu v rámci separovaného zberu na miesto s celoročnou 

prevádzkou, kde budú odpady zabezpečené pred 

odcudzením, s vyhovujúcou kapacitou, dobrou dopravnou 

obslužnosťou a dostupnosťou pre občanov, výbornými 



 
podmienkami pre preberanie, doseparovanie, manipuláciu a 

evidenciu, pričom tieto druhy odpadov budú ďalej 

odovzdané na zhodnotenie na základe zmluvného vzťahu so 

spracovateľmi odpadov. 

Hlavná aktivita projektu Triedený zber komunálnych odpadov 

je rozdelená na dve etapy: 

1. Výstavba nového zberného dvora 

2. Nákup technológie a hnuteľných vecí na podporu 
triedeného zberu 

Dosiahnuté výsledky 
projektu vrátane 
merateľných ukazovateľov 

Realizáciou projektu s potrebným technologickým 
vybavením  sa zabezpečilo optimálne riešenie pre komplexné 
nakladanie s odpadmi v tejto obci, s prihliadnutím na jej 
požiadavky a doterajšie skúsenosti v separácii tak, aby bolo 
efektívne pre domáce obyvateľstvo, podnikateľov a skupiny 
rekreantov. 
Výsledným merateľným ukazovateľom je množstvo 

vytriedeného komunálneho odpadu a zvýšená kapacita pre 

triedenie komunálnych odpadov na úrovni 80,49 t/rok. 

 

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

 
Vybudovaný zberný dvor a nakúpené tovary/zariadenia 

určené na jeho prevádzku a podporu separovaného zberu 

zabezpečili vytvorenie priestoru a prostriedkov na 

efektívnejšiu a kvalitnejšiu separáciu odpadu s ľahkou 

dostupnosťou pre miestnych obyvateľov. 

Kontakt na prijímateľa 
Štefan Peňák, starosta, 0915 818 262 

E-mail: starosta@klin.sk 

 



 

 

 

 


