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Názov projektu: Podpora triedeného zberu v Obci Kotešová 

Kód projektu: 310011BVP4 

Operačný 

program: 
Operačný program Kvalita životného prostredia 

Spolufinancovaný 

z: 
Kohézny fond 

Prioritná os: 
1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry 

Investičná 

priorita: 

1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť 

požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské 

štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených 

požiadaviek 

Špecifický cieľ: 
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu 

na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

 

 

 

 

Stručný popis projektu  

Záujmovým územím je katastrálne územie Obce Kotešová v okrese Bytča, Žilinský kraj. 

Žiadateľom v rámci projektu je obec Kotešová, ktorá má celkovo 2112 obyvateľov. 

  

Do roku 2022 biologicky rozložiteľný odpad (s kódom 20 02 01) z obce Kotešová odberal 

konečný spracovateľ odpadu, ktorým bola spoločnosť T+T, a.s. Žilina. Od roku 2022 Obec 

Kotešová sama prevádzkuje malú kompostáreň a tak ona je teraz konečným spracovateľom 

BRO. 

  



Drobný stavebný odpad (s kódom 20 03 08) odberajú spoločnosti  „T+T, a.s. Žilina“ resp. 

„Obchod s palivami, s.r.o.“ – uvedené sa po realizácii projektu nezmení. 

  

Projektom obstaráme technológiu na zvoz, manipuláciu a nakladanie s BRO a tiež na zvoz a 

odvoz DSO. Obstaráme 10 kusov VOK, ktoré budú slúžiť na zber a zvoz BRO a DSO. 

  

Cieľom predkladaného projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním 

na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. 

  

Hlavnou aktivitou projektu je 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 aktivity požadujeme príspevok na triedený zber komunálnych odpadov na 

  

  

1. Nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych 

odpadov veľkokapacitné kontajnery pre odpady, 

2. Nákup ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov 

- zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi, (traktory, pracovné 

stroje), zariadenia na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných 

vytriedených zložiek KO, (napr. drvič biologicky rozložiteľného KO) 

  

V súčasnosti je v záujmovom území vyprodukovaných 739,41  t/r komunálnych odpadov /rok 

2020/, pričom po realizácií projektu sa očakáva 946,32 t/r. 

  

Komodity, ktoré sú predmetom projektu (BRO a DSO) sa teraz vytriedia v množstve 124,87 

ton/rok, po realizácii projektu to bude až 349 ton. 

  

Hodnota ukazovateľov č.  PO087 a PO702 predstavuje 224,13 ton BRO a DSO, ktorý Obec 

Kotešová vytriedi naviac vďaka realizácii projektu 

 

 


