
 

                       

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU 

 

Názov projektu 
Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu 
v obci Fričovce 

Kód ITMS 310011B358 

Prijímateľ  
Názov Obec Fričovce 

Sídlo Fričovce 34, 082 37 Fričovce 

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 

Prešov Fričovce Fričovce  34 

    

 

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie 
projektu (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

05/2016 10/2018 

Výdavky projektu v EUR 

Celkové oprávnené výdavky 189 057,74 EUR 

Z toho 
NFP 179 604,85 EUR 

Vlastné zdroje   9 452,89 EUR 

 

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

Projekt v rámci špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery 
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na 
opätovné požitie a recykláciu a podpora predchádzania 
vzniku odpadov, zahrňuje realizáciu aktivity B – Príprava na 
opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na 
recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory 
systémov triedeného zberu komunálnych odpadov 
a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov. V rámci uvedenej aktivity B, 
súčasťou realizácie projektu bude  podaktivity:B1 – Výstavba 
nových alebo rekonštrukcia existujúcich zberných dvorov 
a stojísk na umiestnenie zberných nádob, B2 – Nákup 
hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu a B3 – Nákup 



 

                       

zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) 
vybraných vytriedených zložiek komunálnych odpadov. 
Realizácia hlavnej aktivity projektu s názvom „Triedený zber 
komunálnych odpadov“  

Dosiahnuté výsledky 
projektu vrátane 
merateľných ukazovateľov 

MU P0702 - Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych 
odpadov je naplnený na 100%,   MU P0087 - Množstvo 
vytriedeného komunálneho odpadu bude napĺňaný v 
období udržateľnosti. 

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

 
V rámci projektu boli na území obce novovybudované 3 
zberné hniezda, v ktorých boli umiestnené zberné nádoby o 
objeme 1 100 L, ktoré slúžia na zber BRKO zo záhrad, parkov 
a cintorínov.  Zrealizovaný bol aj nákup modernej 
inovatívnej technológie určenej pre zber a mechanickú 
úpravu BRKO. Zakúpená nová profesionálna technológia  
slúži obci Fričovce na skvalitnenie systému novozavedeného 
zberu BRKO, jedná sa konkrétne o obstaranie traktora s 
čelným nakladačom, prívesom/návesom a hydraulickou 
rukou, ďalej drviča dreva s benzínovým motorom a 
automobilových mostných váh. Do tejto aktivity je zahrnutá 
aj dodávka plastových vriec, ktoré sa dodávali výlučne pre 
domácnosti v obci Fričovce. Vrecia a zberné nádoby  slúžia 
občanom na uskladnenie biologického odpadu zo záhrad.  
  

Zaujímavé informácie 
o projekte ( jeho príbeh)  

V rámci podpornej aktivity zameranej na propagáciu 
realizovaného projektu sa uskutočnilo šírenie osvety medzi 
obyvateľov obce prostredníctvom dočasného pútača 
(inform. tabule), inform. plagátov, inform. letákov, časového 
hamronogramu zberu, samolepiacich nálepiek významových 
a označovacích, nálepiek s logom EÚ a publikácie článku o 
projekte. Odborné riadenia projektu zabezpečila externá 
poradenská firma v spolupráci s pracovníkmi obce. 

Kontakt na prijímateľa 

Obec Fričovce 
Fričovce 34 
082 37 Fričovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       

 
 

  
 


