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Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok a spolufinancovania projektu 

„Výstavba zariadenia na zhodnocovanie BRKO a 

kuchynského odpadu z domácností v meste Strážske“ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:                 Ing. Lucia Harmanová, referent pre projekty a granty 

Predkladá:         Ing. Dušan Cacara, prednosta Mestského úradu 

Materiál určený pre: Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 



Dôvodová správa 

Ministerstvo životného prostredia  Slovenskej republiky, vyhlásilo dňa 29.10.2019 výzvu 
s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56, zameranú na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov. Výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane 
vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO , napr. z 
dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. 

Link:  

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/56-vyzva-zamerana-na-zhodnocovanie-biologicky-
rozlozitelnych-komunalnych-odpadov/ 

Základné informácie o projekte:  

Hlavným cieľom predkladaného projektu „Výstavba zariadenia na zhodnocovanie BRKO 
a kuchynského odpadu z domácností v meste Strážske“  je zvýšenie kapacity zhodnocovania 
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a kuchynských odpadov vyprodukovaných 
v domácnostiach v meste Strážske. 
K naplneniu cieľa dôjde vybudovaním kompostoviska a zabezpečením nevyhnutne potrebných 
zariadení pre jeho prevádzku, konkrétne: traktor, čelný nakladač, špeciálny príves na zvoz GASTRO 
a BIO odpadu s hákovým nosičom, hygienizačný kontajner, vlečka za traktor, prekopávač kompostu, 
štiepkovač drevnej hmoty k traktoru a zberové nádoby na kuchynský odpad obyvateľov bytových 
domov. 
Novovybudované zariadenie bude určené pre BRKO pochádzajúce z priestranstiev verejnej zelene 
v správe mesta Strážske, zo záhrad obyvateľov mesta a bude slúžiť aj na zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu obyvateľov. 
  
Miestom realizácie projektu je parcela č. 76/1 a 75 v katastrálnom území mesta Strážske. 
  
Realizáciou projektu mesto napĺňa požiadavky, ktoré mu ukladá zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a 
vykonávacia Vyhláška č.371/2015 Z.z. v oblasti nakladania s odpadmi v znení neskorších predpisov. 
Predkladaný projekt je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 
Strážske na roky 2016-2022 a súčasne so stanovenými cieľmi Programu odpadového hospodárstva. 
  
Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu: 

- 95% nenávratný finančný príspevok,  

- 5% vlastné zdroje žiadateľa.  

 

Oprávnení žiadatelia: - obce  

 

 Mesto Strážske pripravuje žiadosť pre projekt s názvom „Výstavba zariadenia na zhodnocovanie 
BRKO a kuchynského odpadu z domácností v meste Strážske“ 

 

 Povinnou prílohou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je uznesenie 
mestského zastupiteľstva o predložení žiadosti a zabezpečení finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie projektu. 



 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Strážskom schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
NFP310010AYM2 na sprostredkovateľský orgán v rámci výzvy nasledovne: 

- kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2019-56 
- názov projektu: Výstavba zariadenia na zhodnocovanie BRKO a kuchynského odpadu z 

domácností v meste Strážske 
- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany  žiadateľa stanovená 

z celkových oprávnených výdavkov 653 805,46 € predstavuje čiastku 32 690,27 €. 
- financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu 

 

 
 

V Strážskom, 11.02.2021 
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