
 
 

                       

 

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU 

 

Názov projektu Zberný dvor odpadov Gbely -2. etapa 

Kód ITMS 310011B919 

Prijímateľ  
Názov Mesto Gbely 

Sídlo 
Mesto Gbely , Námestie slobody 1261, 90 845, Gbely, 
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 Mesto Gbely   

 

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie 
projektu (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

21.4.2017 29.3.2018 

Výdavky projektu v EUR 

Celkové oprávnené výdavky 233 476,19 

Z toho 
NFP 221 802,38 

Vlastné zdroje 11 673,81 

 

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

Predmetom projektu je dobudovanie zberného dvora Gbely 
s cieľom zvýšiť množstvo vytriedených odpadov ako aj zvýšiť 
efektivitu súčasného zavedeného triedeného zberu odpadu. 

Účel projektu vyplýva z povinnosti mesta Gbely zabezpečiť 
podmienky určené ustanoveniami zákona o odpadoch, t. j. 
vytvoriť podmienky pre celoročný zber jednotlivých zložiek 
odpadu vyseparovaných z komunálneho odpadu vrátane 
zložiek nebezpečného odpadu a ich dočasné 
zhromažďovanie pred ich konečným využitím, alebo 
zneškodnením. Projekt je prioritne  zameraný na triedenie 



 
 

                       

a zvoz biologicky rozložiteľného odpadu ale aj ostatné zložky 
odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť 
výrobcov. Naplnenie cieľa zabezpečí  dobudovanie 
chýbajúcich častí súčasného zberného dvora, t.j. prístrešku 
pre zhromažďovanie odpadov, manipulačnej plochy, 
doplnenie oplotenia a obstaranie technického vybavenia 
(traktor s čelným nakladačom a vlečkou a veľkoobjemové 
kontajnery). Realizáciou projektu sa zvýši celková kapacita 
pre triedenie komunálnych odpadov ako aj množstvo 
vytriedeného komunálneho odpadu. 

Predmetom obstarania technického vybavenia sú zariadenia 
potrebné na plnohodnotnú prevádzku zberného dvora: 
Traktor s čelným nakladačom 
Vlečka za traktor 
Veľkoobjemové kontajnery - 6 ks - kontajnery budú využité 
na drobný stavebný odpad a drevo (iné) napr. drevo 
a drevotrieska z nábytku.  

Dosiahnuté výsledky 
projektu vrátane 
merateľných ukazovateľov 

 
Výsledkom projektu je dobudovanie zberného dvora Gbely 
s cieľom zvýšiť množstvo vytriedených odpadov ako aj zvýšiť 
efektivitu súčasného zavedeného triedeného zberu odpadu  
 
Ukazovatele výsledku: 
  
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu 75,05 t/rok 
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov 75,05 
t/rok 
 

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

Projekt je prioritne  zameraný na triedenie a zvoz biologicky 
rozložiteľného odpadu ale aj ostatné zložky odpadov, na 
ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. 
Naplnenie cieľa zabezpečí  dobudovanie chýbajúcich častí 
súčasného zberného dvora, t. j. prístrešku pre 
zhromažďovanie odpadov, manipulačnej plochy, doplnenie 
oplotenia a obstaranie technického vybavenia (traktor 
s čelným nakladačom a vlečkou a veľkoobjemové 
kontajnery). Realizáciou projektu sa zvýši celková kapacita 
pre triedenie komunálnych odpadov ako aj množstvo 
vytriedeného komunálneho odpadu. 

Zaujímavé informácie 
o projekte ( jeho príbeh)  

Implementácia projektu prebehla bez väčších komplikácií 



 
 

                       

Kontakt na prijímateľa 

Kontakt na Prijímateľa: 
region@gbely.sk 
Mgr. Lenka Kvaltínová  (PM) : 0918 320 195 
Ing. Jozef Hazlinger (primátor) : 0918320195 
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