
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
  
	  
	  
Názov	  projektu:	   Vybudovanie	  zberného	  dvora	  v	  obci	  Miloslavov	  
	  
Cieľ	  projektu:	   	   Zvýšenie	  miery	  zhodnocovania	  odpadov	  so	  zameraním	  na	  ich	  prípravu	  
	   	   	   na	  opätovné	  použitie	  a	  recykláciu	  a	  podpora	  predchádzania	  vzniku	  	  
	   	   	   odpadov	  
	  
Nenávratný	  finančný	  príspevok:	   839	  867,36	  EUR	  
	  
Druh	  projektu:	  	   	   	   Dopytovo	  orientovaný	  
	  
Operačný	  program:	  	   	   	   Kvalita	  životného	  prostredia	  
	  
Spolufinancovaný	  fondom:	  	   	   Kohézny	  fond	  
	  
Dátum	  začatia	  realizácie	  projektu:	   02/2017	  –	  08/2017	  
	  
	  
Stručný	  popis	  projektu:	  
Hlavným	  cieľom	  projektu	  je	  v	  súlade	  s	  aktivitou	  B	  špecifického	  cieľa	  1.1.1	  Výzvy	  -‐	  Zvýšenie	  
intenzity	  a	  zefektívnenie	  systému	  triedeného	  zberu	  komunálneho	  odpadu,	  zníženie	  
produkcie	  zmesového	  komunálneho	  odpadu	  a	  predchádzanie	  vzniku	  biologicky	  
rozložiteľných	  komunálnych	  odpadov	  v	  obci.	  
Projekt	  bude	  realizovaný	  6	  mesiacov	  a	  pozostáva	  z	  Hlavnej	  aktivity	  projektu	  č.1	  –	  Triedený	  
zber	  komunálnych	  odpadov;	  Hlavnej	  aktivity	  projektu	  č.2	  –	  Zvyšovanie	  informovanosti	  v	  
oblasti	  odpadového	  hospodárstva	  a	  Podporných	  aktivít	  projektu.	  
Výstupom	  projektu	  je	  nový	  zberný	  dvor	  v	  obci	  a	  jeho	  vybavenie	  potrebnou	  technológiou	  a	  
zariadením,	  čím	  sa	  zabezpečia	  potrebné	  kapacity	  pre	  súčasný	  zber,	  triedenie	  a	  skladovanie	  
KO	  a	  tiež	  kapacity	  pre	  plánované	  zvýšenie	  intenzity	  zberu	  triedeného	  komunálneho	  odpadu	  v	  
obci	  so	  zameraním	  sa	  na	  Biologicky	  rozložiteľný	  komunálny	  odpad	  (BRKO),	  Drobný	  stavebný	  
odpad	  (DSO)	  a	  Objemný	  odpad.	  Predmetom	  projektu	  je	  tiež	  informačná	  kampaň	  so	  
zámerom	  zvýšiť	  environmentálne	  povedomie	  občanov	  v	  obci	  o	  význame	  triedeného	  zberu	  
komunálneho	  odpadu.	  
Výsledkom	  projektu	  je	  Zvýšená	  kapacita	  pre	  triedenie	  komunálnych	  odpadov	  a	  Množstvo	  
vytriedeného	  komunálneho	  odpadu	  (BRKO,	  DSO	  a	  Objemný	  odpad)	  vplyvom	  realizácie	  
projektu	  v	  objeme	  951,9	  t/rok;	  Zvýšená	  kapacita	  pre	  mechanickú	  úpravu	  (zmenšovanie	  
objemu)	  komunálnych	  odpadov	  (BRKO	  a	  DSO)	  o	  850	  t/rok.	  


