
 

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU 

 

Názov projektu Predchádzanie vzniku BRKO na území Hornej Oravy 

Kód ITMS 310011L133 

Prijímateľ  Názov Združenie miest a obcí Horná Orava 

 Sídlo 
Združenie miest a obcí Horná Orava, Zábiedovo 76,  
028 01 Zábiedovo 

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 

Tvrdošín Brezovica, Čimhová, 
Habovka, Hladovka, 
Liesek, Oravský Biely 
Potok, Podbiel, 
Suchá Hora, 
Štefanov nad 
Oravou, Vitanová, 
Zábiedovo, Zuberec 

  

 

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie 
projektu (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

 07/2018 12/2018 

Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 202 740,00 EUR 

 Z toho NFP 192 845,00 EUR 

  Vlastné zdroje   9 895 EUR 

 

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

Zámer projektu vyplynul z potrieb odpadového hospodárstva 
a rovnako aj z nevyhnutnej potreby zefektívnenia systému 
nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym 
odpadom. Tento cieľ sa dosiahne pomocou využitia 



 
potenciálu občanov obce pri zhodnocovaní BRKO  obstaraním 
záhradných kompostérov pre domácnosti a obstaraním 
kompostérov, ktoré bude využívať priamo obec pre svoje 
potreby napríklad pri kosení verejných priestranstiev. Týmto 
projektom a jeho aktivitami sa zároveň napĺňa cieľ hlavných 
stratégií odpadového hospodárstva, ktorým je: vytvoriť 
podmienky pre skvalitnenie odpadového hospodárstva a 
systému separovania odpadov v obci s cieľom skvalitniť 
životné prostredie a zlepšiť environment v oblasti 
separovania odpadov. 

Dosiahnuté výsledky 
projektu vrátane 
merateľných ukazovateľov 

Vďaka obstaraniu záhradných kompostérov do domácností  
sa podarila zvýšiť kapacita zariadení na predchádzanie vzniku 
odpadov v obci. Pre daný projekt boli určené dva merateľne 
ukazovatele, ktoré boli vzájomne prepojené. Jedným z nich 
bol počet kusov kompostérov a druhým celková zvýšená 
kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov. 
Prijímateľovi sa vďaka verejnému obstarávaniu podarilo 
zabezpečiť  1560 ks 1050  litrových kompostérov, čím oba 
ukazovatele boli naplnené na 100%. 

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

Cieľom projektu bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov 
so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom 
obstarania 1 560 ks záhradných kompostérov s objemom 
1 050 l do domácností obyvateľov na území Hornej Oravy. 
Obyvateľom obcí (Brezovica, Čimhová, Habovka, Hladovka, 
Liesek, Oravský Biely Potok, Podbiel, Suchá Hora, Štefanov 
nad Oravou, Vitanová, Zábiedovo, Zuberec) bolo vďaka 
uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy 
spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a 
eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a 
konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich 
vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola 
zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a 
národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie. 
 

Zaujímavé informácie 
o projekte ( jeho príbeh)  

Projekt bol realizovaný v rozmedzí 6 mesiacov a pozostával 
z jednej hlavnej aktivity projektu. Začiatok projektu 
predstavovalo úspešné overenie verejného obstarávania. 
Koniec projektu bol naviazaný na kompletnú dodávku 
kompostérov.  

Kontakt na prijímateľa 

Ing. Ján Banovčan  
tel: +421 904 657 789 
email: zabiedovo@oravanet.sk 

 

 

 



 

 

 


