
 

 

SUMÁR VÝZVY 

 

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych 
odpadov (obstaranie kompostérov) 

 

 

Operačný program:    Kvalita životného prostredia (OP KŽP) 

Prioritná os:                 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 
infraštruktúry 

Špecifický cieľ:             1.1.1. Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na  
opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 
 

Kód výzvy:                   OPKZP-PO1-SC111-2017-23 

Vyhlasovateľ výzvy:     Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  
 

 

 
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ

 
 

Oprávnení žiadatelia 

 Subjekty územnej samosprávy - výlučne obce alebo združenia obcí 

 Ministerstvo životného prostredia SR  

 Ministerstvo vnútra SR (okresné úrady) 

 
Oprávnené územie 

 Celé územie Slovenskej republiky. 

 

 

OPRÁVNENÉ AKTIVITY
 

 
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 uvedenej aktivity sa podporuje: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 
prostredníctvom obstarania kompostérov, t.j.:  

 
a) obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach, 

nachádzajúcich sa na území realizácie projektu.  
 
Písm. a) je relevantné pre oprávnených žiadateľov, ktorými je obec, resp. združenie obcí. Žiadateľ je povinný poskytnúť 
kompostéry obstarané v rámci realizácie projektu obyvateľom, resp. domácnostiam nachádzajúcim sa na území realizácie 
projektu za účelom predchádzania vzniku BRKO.  
 
Žiadateľ je povinný poskytnúť kompostéry bezodplatne. Forma a spôsob poskytnutia kompostérov je v kompetencii žiadateľa 
(napr. zmluva výpožičke, zápisnica s protokolárnymi prebratiami a pod.). Vyprodukovaný kompost nesmie byť obchodovateľný a 
bude slúžiť na vlastné potreby domácnostiam.  
 
b) obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO vzniknutého pri údržbe zelene na pozemkoch vo 

vlastníctve žiadateľa.  
 
Písm. b) je relevantné pre všetkých oprávnených žiadateľov. Vyprodukovaný kompost nesmie byť obchodovateľný a bude slúžiť 
na vlastné potreby oprávneného žiadateľa.  
 



 

 

 Obstaraný majetok ostane vo vlastníctve prijímateľa minimálne počas doby realizácie projektu a 5 rokov po ukončení 
realizácie projektu. Uvedené nebráni náhrade kompostérov za nové v prípadoch ich znehodnotenia.  

 Žiadateľ je povinný preukázať potrebu, resp. nevyhnutnosť obstarania kompostérov, najmä v nadväznosti na 
už zavedený iný environmentálny spôsob nakladania s BRKO, ktorý realizuje.  

 
 

Oprávnené výdavky: nákup záhradných kompostérov, mzdové výdavky súvisiace s interným riadením projektu.  

 
Časová oprávnenosť realizácie projektu: nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu 

 

KOĽKO? 
 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu:  5 000 000 EUR  

Výška príspevku na projekt: 

 minimálna výška príspevku:        80 000 EUR       

 maximálna výška príspevku:     200 000 EUR 
 
Intenzita pomoci:  

 MŽP SR, MV SR:  100 % 

 subjekty územnej samosprávy:   95 % 

 
 

DÁTUM VYHLÁSENIA A UKONČENIA VÝZVY 
 

Dátum vyhlásenia výzvy: 26.05.2017 
Dátum uzavretia výzvy: uzavretie výzvy nastane vyčerpaním finančnej alokácie výzvy  
Typ výzvy: otvorená 

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 31.07.2017 
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 31.10.2017 

Ďalšie hodnotiace kolá sa budú uzatvárať v intervale 3 mesiacov, pričom tento interval zohľadňuje predpokladaný počet 
prijatých žiadostí o NFP a primeraný časový limit na schvaľovanie žiadostí o NFP. 

 
 
PONÚKAME VÁM

 
 

 vypracovanie komplexnej projektovej žiadosti  

 implementáciu Vášho projektu - externý projektový manažment 

 zabezpečíme pre Vás celý projektový cyklus, alebo jeho určitú časť podľa Vašich požiadaviek a potrieb 

 
 

 


