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Obsah:

Operačný program:

310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
310010 -1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na 

opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Žiadateľ: Obec Miloslavov

Názov projektu: Vybudovanie zberného dvora v obci Miloslavov

Celkové oprávnené výdavky projektu: 884.070,91 €

Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku: 839.867,36 €

Výzva: OPKZP-PO1 -SC111-2016-10-10. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu 
komunálnych odpadov

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 bol realizovaný 14 mesiacov a pozostával 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.

Miesto realizácie projektu: Miestom realizácie projektuje pozemok nachádzajúci sa na 
„zelenej lúke" medzi miestnymi časťami obce - Alžbetin Dvor a Miloslavov, ktoré sú od seba 
vzdialené zhruba 2 km. Ide o pozemok C KN pare. č. 170/57 o výmere 3269 m2 súkromného 
vlastníka, s ktorým obec Miloslavov uzatvorila kúpnu zmluvu o jeho predaji v prospech obce. 
Nákup pozemku schválilo obecné zastupiteľstvo Uznesením č.39 dňa 22.04.2016 a je zahrnutý 
medzi výdavky tohto projektu.
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na biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO), drobný stavebný odpad (DSo/a ľbjemľý“ 
odpad z domácnosti pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území obce Miloslavov respeT 
t,ve pre osoby, k ore preukazu vztah k nehnuteľnostiam (byt, dom, záhrada, garáž, a pod.) ak sú 
zapojene do systému triedenia zberu komunálneho odpadu a majú riadne uhradený pop atok za
odvoz a likvidáciu odpadu za príslušný kalendárny rok. P

Zberný vor nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti, recykláciu a zhodno
covanie odpadu. Iny odpad ako je uvedený v tomto prevádzkovom poriadku a VZN č. 3/2016 o 
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Miloslavov, 
nie je možné na zbernom dvore uložiť.

Zoznam druhov odpadov, ktoré prevádzkovateľzberného dvora odoberá

Druh odpadu Názov odpadu Kategória odpadu
20 01 01 Papier a lepenka O - ostatný
20 01 02 Sklo O

20 01 34 Batérie a akumulátory pochádzajúce od fyzických osôb O

20 01 36 Vyradené elektrické 
a elektronické zariadenia iné

O

20 01 39 Plasty O

20 01 40 Kovy O

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O

20 03 07 Objemný odpad O

20 01 25 Jedlé oleje a tuky O

20 01 05 Kompozitné obaly -Tetrapak O

20 03 08 Drobný stavebný odpad O

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je určená na 0,078 € za jeden kilogram drobného 
stavebného odpadu.

Občania obce Miloslavov môžu v odôvodnených prípadoch požiadať o odvoz väčšieho množstva 
odpadu dopravnými prostriedkami obce na základe predchádzajúceho telefonického dohovo
ru s osobou zodpovednou za prevádzku zberného dvora. V prípade ak obec nemá dostatočné 
množstvo personálnych alebo technických kapacít, nemusí takej žiadosti vyhovieť.
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Separované odpady budú preberané nasledovne:

a) papier-zviazaný v balíkoch,
b) plasty - PET fľaše zošliapnuté, vo fóliových vreciach,
c) kovy - bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami,
d) sklo - neznečistené nebezpečnými látkami a fľaše bez obsahu,
e) kompozitné obaly - vypláchnuté vodou, zošliapnuté, v balíkoch,
f) objemný odpad - rozobraný na základné časti (rozobratý drevený nábytok bez sklenej 

výplne, skrine, postele, sedacie súpravy, okenné rámy bez sklenej výplne a pod.),
g) elektroodpad - kompletný, bez chýbajúcich komponentov (elektro odpad ako 

chladničky, práčky, televízor, PC, monitory a pod.),
h) jedlé oleje a tuky - v riadne uzavretých PET fľašiach.

Obsahom odpadu nemôže byť:

a) nerozobratý nábytok,
b) uhynuté zvieratá a iný biologický odpad - na likvidáciu je potrebné vyhľadať v adresáre 

firiem špecializované firmy na likvidáciu tohto druhu odpadu,
c) nebezpečný odpad ( nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách, plynoch, azbest a 

pod.),
d) chemické látky, farby, riedidlá a ich obaly,
e) pneumatiky,
f) lieky nespotrebované fyzickými osobami.

Fotky:
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Vybavenie zberného dvora: Prevádzkový objekt a hala zberného dvora, vonkajšie areálové 
spevnené plochy, vonkajšie areálové osvetlenie, oplotenie areálu zberného dvora, sadové úpravy, 
mostová váha, kontajner na veľkoobjemný odpad, kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad 
kontajnery na drobný stavebný odpad.

Technológia pre zberný dvor: Kolesový traktor, čelný nakladač, štiepkovač - drvič biologicky 
rozložitelného odpadu, minidrvič drobného stavebného odpadu, vyklápací príves.

Ďalšie prínosy projektu:

a) Vybudovaním nového zberného dvora v obci sa vyriešia problémy spojené s produkciou
a nakladaním s BRKO, DSO a objemným odpadom, čo zároveň pomôže eliminovať negatívne 
javy ako je umiestňovanie uvedených zložiek odpadu do zmesového komunálneho odpadu, 
vytváranie čiernych skládok odpadu v obci, spaľovanie trávy, lístia, konárov ale aj iných odpadov 
obyvateľmi vo vlastných záhradách.

b) Vplyvom realizácie projektu sa zvýši množstvo vytriedeného komunálneho odpadu (BRKO, 
DSO a objemného odpadu) a zároveň zníži podiel zmesového komunálneho odpadu na celkovej 
ročnej produkcii odpadu v obci.

c) Celkové zefektívnenie systému triedeného zberu v obci (zber, triedenie a skladovanie), 
zefektívnenie logistiky skladovania a odberov triedeného odpadu odberateľmi na ďalšie 
zhodnocovanie a lepšia časová flexibilita.

d) Dopravným a manipulačným prostriedkom s prívesom dostatočnej ložnej plochy, s možnosťou 
bezpečného nakladania a mechanickej úpravy (zmenšenia objemu) BRKO sa zefektívni jeho zber, 
zvoz a najmä skladovanie.

e) Zariadeniami na mechanickú úpravu (zmenšenie objemu) BRKO a DSO sa zvýši kapacita pre 
triedenie komunálnych odpadov a zlepší využiteľnosť skladovacích kapacít na zbernom dvore.

f) Zabezpečením velkokapacitných kontajnerov sa zabezpečí vhodné skladovanie vytriedeného 
BRKO, DSO a Objemného odpadu a zamedzí sa jeho znehodnoteniu vplyvom nepriaznivých 
poveternostných podmienok a pod.

g) Zabezpečením váhy sa výrazne zlepší evidencia triedeného zberu komunálneho odpadu
v obci a zreálnia sa oficiálne štatistiky o produkcii KO v obci.Taktiež sa tým zoptimalizuje systém 
poplatkov za uloženie napr. drobného stavebného odpadu a tiež poplatkov vo vztahu 
k odberateľom.

h) Vybudovaním zberného dvora v obci vrátane jednotlivých stavebných objektov sa vytvorí 
vhodné a účelné prevádzkové zázemie a podmienky pre zamestnancov a návštevníkov zberného 
dvora a výrazne sa zlepší prístup pre osobné aj nákladné autá.
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i) Príspevok k ochrane životného prostredia, podporou triedenia komunálneho odpadu so 
zámerom jeho ďalšieho zhodnocovania ä tiež k znižovaniu a eliminovaniu negatívnych vplyvov 
environmentálnych záťaží a skládok odpädoV ha zdravie Iudí a ekosystémy.

j) Zvýšenie ekonomickej efektívnosti odpadového hospodárstva v obci a zabezpečenie trvalej 
udržateľnosť projektu.

k) Splnenie legislatívnych požiadaviek vyplývajúcich z európskej legislatívy a nového zákona o 
odpadoch a príspevok k európskym, národných ako aj regionálnym stratégiám v oblasti naklada
nia s komunálnym odpadom.

Nový zberný dvor:

Názov prevádzkovateľa zberného dvora: Obecný úrad Miloslavov
Sídlo: Miloslavov 181,900 42 Miloslavov
Štatutárny zástupca: Milan Baďanský, starosta obce
IČO: 00304948
DIČ: 2020662182
IBAN: SK3756000000001877406001
Sídlo zariadenia na zber odpadov: Miloslavov, parcela č. 170/57
Zodpovedný za prevádzku zberného dvora: Vedúci správy budov, areálov a

verejného priestranstva

Údaje o začatí prevádzky a prevádzková doba:

Prevádzka zberného dvora v činnosti od roku: máj 2018 

Čas životnosti: doba neurčitá

Prevádzková doba v letnom období - marec až október:

Streda od 13:00 hod - 17:00 hod.
Sobota od 10:00 hod - 11:30 hod a 13:00 hod - 15:00 hod.

Zberný dvor môže byť otvorený aj mimo týchto hodín na základe telefonického dohovoru s oso
bou zodpovednou za prevádzku zberného dvora.

Prevádzková doba v zimnom období - november až február:

November až február je služba poskytovaná na základe telefonického dohovoru s osobou zod- 
povednou za prevádzku zberného dvora.

he VofiQdmor ^ahnací1adza v obci Miloslavov, umiestnený je na pozemku parcela č. 170/57 o rozlo- 
he 32&9 m2. Zberný dvor je uzavretý, oplotený areál s riadne spevnenou plochou, polyfunkčnou
ení^ KontaineVv r zberneho dv°ra 5U kontajnery na odpad, recyklačná technika, stroje a zanad 
ema. Kontajnery sluz.a na krátkodobé uskladnenie a zber odpadu v rámci obce.
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MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
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