Zberný dvor Krásnohorské Podhradie
Hlavný cieľom projektu je dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva
obce Krásnohorské Podhradie.
Realizáciou tohto projektu sa vyrieši naliehavý problém obce so spracovaním odpadu
vznikajúcim v obci. Obec Krásnohorské Podhradie v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) a h) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov okrem iného zodpovedá za
zabezpečenie nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty
v obci, ako aj ochranu životného prostredia. Podľa § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec zodpovedná za nakladanie s komunálnymi
a drobnými stavebnými odpadmi. Z citovaných právnych predpisov vyplýva jednoznačná
potreba a vhodnosť realizovať predkladaný projekt s cieľom výrazného prispenia k vhodnému
nakladaniu s odpadmi.
Separovanie odpadov a ich odovzdanie na ďalšie spracovanie organizácii oprávnenej na
nakladanie s odpadmi znamená plnohodnotné vrátenie odpadov do kolobehu a zároveň
prispeje k riešeniu ďalších problémov:
1. znížia sa náklady obce na rekultiváciu nepovolených skládok v katastri obce,
2. zlepší sa kvalita životného prostredia ako v intraviláne tak aj v extraviláne obce,
3. zlepšia sa podmienky na rozvoj cestovného ruchu s ohľadom na kvalitu životného
prostredia,
4. pomocou informačnej kampane dôjde k zlepšeniu vzťahu občanov k ochrane
životného prostredia.
Očakávaná situácia po ukončení realizácie projektu
Realizáciou projektu sa zabezpečí vybudovanie zberného dvora v obci Krásnohorské Podradie
s celkovou plochou 1380 m2 a zakúpenie technologických zariadení, čím sa vytvorí funkčný
systém separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.
V priestoroch zberného dvora bude vytvorená plocha na dočasné uloženie BRO.
Realizácia projektu vytvorí predpoklady pre vyseparovanie a zhodnotenie 100 ton
komunálnych odpadov za rok, čím sa zníži celkové množstvo odpadov zneškodňovaných
uložením na skládky odpadov. Občania budú zároveň prostredníctvom informačnej kampane
(letáky, plagáty, relácia v obecnom rozhlase, web stránka) informovaní o nových možnostiach
separovaného zberu a zberaných surovinách.
Termín ukončenia aktivít projektu je 31. 12. 2014.

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Základnú infraštruktúru zberného dvora tvorí stavebná časť a technologická časť.

Technológiu zberného dvora tvoria:




kolesový traktor Zetor s čelným nakladačom a prídavnými zariadeniami,
traktorový príves s nosnosťou 7 ton,
veľkoobjemové kontajneri.

