
 

                       

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU 

 

Názov projektu 
Zefektívnenie triedeného zberu v obci Ipeľské 
Predmostie 

Kód ITMS 310011C041 

Prijímateľ  
Názov Obec Ipeľské Predmostie 

Sídlo Ipeľské Predmostie 133, 991 10 Ipeľské Predmostie 

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 

Veľký Krtíš Ipeľské Predmostie   

    

 

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie 
projektu (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

06/2017 02/2018 

Výdavky projektu v EUR 

Celkové oprávnené výdavky 84 957,60 Eur 

Z toho 
NFP 80 709,72 Eur 

Vlastné zdroje   4 247,88 Eur 

 

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

Predložený projekt je komplexným projektom, ktorého 
hlavným cieľom je zvýšenie miery triedeného komunálneho 
odpadu a zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so 
zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a 
zhodnocovanie so zameraním na recykláciu a podpora 
predchádzania vzniku odpadov. 
  
V rámci projektu sú naplánované obstaranie zariadení 
a techniky: 
- na nakladanie s odpadmi, 
- zariadení na ich dočasné skladovanie 
 



 

                       

Konkrétne sa jedná o nákup traktora s čelným nakladačom a 
s príslušenstvom, prívesu napojiteľného na tento traktor s 
trojstranným vyklápaním a 2 kontajnerov najmä na 
biologicky rozložiteľný odpad. Zvolený súbor technológií je 
nevyhnutný na zabezpečenie stanovených cieľov v oblasti 
triedenia komunálneho odpadu primárne zameraných na 
odpad, za ktorý je zodpovedná obec. Nákupom tejto 
techniky a príslušenstva sa kladne rieši potreba obce 
nakladať s vyzbieranými zložkami komunálneho odpadu, čím 
sa zároveň zvýši množstvo vytriedeného odpadu v obci. 
Realizáciou projektu sa má dosiahnuť zvýšenie kapacity pre 
triedenie komunálnych odpadov a zvýšenie množstva 
vytriedeného komunálneho odpadu. 

Dosiahnuté výsledky 
projektu vrátane 
merateľných ukazovateľov 

 
Výsledky predkladaného projektu budú dlhodobo 
udržateľné. Realizáciou projektu obec disponuje novými 
funkčnými zariadeniami potrebnými pre zber odpadov a 
nakladanie s nimi. Výsledkom projektu obec dosahuje 
zvýšenú kapacitu pre triedenie komunálneho odpadu o 
78,62 t/r. Rovnako sa zvýšilo množstvo vytriedeného 
komunálneho odpadu o 78,62  t/r. 
 

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

 
Projekt vytvoril predpoklady na integráciu 
environmentálnych požiadaviek v oblasti triedeného zberu 
komunálnych odpadov. Obec zakúpením technologického 
vybavenia dosiahla zefektívnenie zberu a triedenia KO. 
Kapacita vytriedeného KO sa zvýšila o 78, 62 t/r. Zároveň sa 
vytvorili podmienky na predchádzanie vzniku čiernych 
skládok a zníženie ekologických záťaží na dotknutom území. 
Zariadenia na nakladanie s vyseparovanými zložkami KO 
zlepšujú systém triedeného zberu odpadu. Technika s 
príslušenstvom zefektívňuje prípravu odpadov na opätovné 
použitie a zhodnocovanie. 
 

Kontakt na prijímateľa 

Kontakt na Prijímateľa: 
Viktor Lestyánszky starosta, 047/4888 131 
ipelpred@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       

 
 

 
 

 

 

 

 

 


