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Miesto realizácie projektu: Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Názov projektu: Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v regióne Liptova

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je zefektívnenie existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov 
pomocou jeho rozšírenia a skvalitnenia v regióne Liptova

Špecifické ciele: 
 Zvýšenie množstva vyseparovaných komunálnych odpadov o 915,8 t/rok
 Zvýšenie množstva vyseparovaných komunálnych odpadov vybudovaním skladu 

druhotných surovín 
 Rozšírenie separovaného zberu komunálnych odpadov pomocou kúpy kontajnerov, 

zberného vozidla a ramenného nakladača
 Vytvorenie 3 pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania

Východiskový stav: 
Spoločnosť Ľupčianka, s.r.o. sa zameriava na separáciu komunálnych odpadov rôzneho druhu.
Oblasť záujmu je región ZA kraja,  v spádovej oblasti  Liptova, kde má spoločnosť prevádzku.
Produkcia  komunálnych  odpadov  v  SR  čoraz  viac  narastá.  Výsledkom  je  vysoké množstvo
nevyseparovaného komunálneho odpadu nachádzajúceho sa na skládkach, alebo na zberných
dvoroch. Z dôvodu zvýšenej miery znečistenia ovzdušia (ZA kraj sa riadi medzi oblasti riadenia
kvality ovzdušia), znížením skládkovania komunálnych odpadov a zvýšením požiadaviek na trhu
so  sekundárnymi  surovinami  sa  spoločnosť  Ľupčianka,  s.r.o.  rozhodla  obstarať  technologické
zariadenie na vyseparovanie komunálnych odpadov. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia
dotknutého ZA regiónu, v spádovej oblasti Liptova, ktorým projekt zabezpečí zníženie objemu
skládkovaných odpadov a vyrieši sa tiež nakladanie s komunálnymi odpadmi. Obce, ktorých sa
dotkne realizácia projektu,  budú mať vyriešenú problematiku s nakladaním odpadu v zmysle
zákona č. 223/2001 Z. z. Územný dosah projektu a presná lokalizácia je Žilinský kraj, k. u. obce
Liptovský Mikuláš,  parcela č. 5202/96.  Spoločnosť pôsobí  na celom území  Žilinského kraja  a
regiónu Liptova.
Stav po realizácii projektu:
Výsledkom  realizácie  projektu  bude  naplnenie  hlavného  cieľa  projektu  prostredníctvom
vybudovania  haly  –  skladu  druhotných  surovín  a  kúpy  obslužných  zariadení  a  doplnkových
komponentov.  Projekt  prispeje  k  vyriešeniu  súčasnej  krízovej  situácie  v  oblasti  nakladania  s
komunálnym odpadom, zvýši  pridanú hodnotu výstupnej suroviny,  zníži  podiel  skládkovaných
komunálnych odpadov a zlepší stav životného prostredia.

Realizáciou projektu sa dosiahne:

 Množstvo  vyseparovaných  komunálnych  odpadov  915,80  t/r  (papier,  plasty,  sklo,
kovové obaly, el. odpad);

 Počet zakúpených zariadení na separáciu komunálnych odpadov – 2 ks;

 Vytvorenie 3 pracovných miest (z toho jedna žena, jeden príslušník MRK a jeden zo
znevýhodnenej skupiny);

 Realizáciou  projektu  sa  zabezpečí  zníženie  objemu  skládkovaných  odpadov  o  915,8
t/rok, zníženie nezamestnanosti v regióne (vytvorenie 3 pracovných miest). 

Zrealizovanie projektu umožní realizáciu nadväzujúcich projektov. Výstupy projektu budú slúžiť
ako príklad efektívneho nakladania s komunálnym odpadom s cieľom minimalizácie negatívnych
vplyvov na životné prostredie v ZA kraji pre ostatné subjekty.
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