
 

 

SUMÁR VÝZVY 

 

Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava 
zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov 
 
 

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-SC111-2017-33 

Vyhlasovateľ výzvy:     Ministerstvo životného prostredia SR 

 

 
KTO JE OPRÁVNENÝ

 

 
Oprávnení žiadatelia 
 

• Obec alebo združenie obcí,  

• Príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,  

• Právnická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá je v 100% vlastníctve obce a ktorá má oprávnenie na nakladanie 
s odpadom,  

• Nezisková organizácia, ktorá je v 100% vlastníctve obce a ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti 

tvorby a ochrany životného prostredia,  

• Združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce  

 
Oprávnené územie 

• Celé územie Slovenskej republiky s výnimkou najmenej rozvinutých okresov 
 

 

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

 

1. Triedený zber komunálnych odpadov:  

• Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov / zberných dvorov za účelom zvýšenia 
kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu. 

 

• Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu.   
 

• Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek komunálneho 
odpadu  (napr. drvič drobného stavebného odpadu, drvič biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu).  

2. Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov: 

• Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov za účelom 
dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu.  

 



 

 

• Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanicko-biologickú úpravu 
zmesových komunálnych odpadov. 

3. Zhodnocovanie  biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu:  

• Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO (napr. kompostárne alebo iné 
zariadenia na aeróbny alebo anaeróbny rozklad), vrátane nákupu hygienizačných jednotiek.  
 

• Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich malých kompostární v obciach (t.j. kompostárne určené výlučne na 
zelený odpad, ktorých ročná kapacita neprevyšuje 100t).  

 

• Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO – napr. drviče, nakladače a prekopávače nevyhnutne potrebné pre 
prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO, mulčovače so zberným košom, zberové vozidlá a zberné nádoby na BRKO, 
ak nie je v súčasnosti dostatočne zabezpečený zber BRKO.  

Žiadateľ definuje v ŽoNFP hlavnú aktivitu projektu, ktorou môže byť len jedna z aktivít uvedených pod bodmi 1 až 3.  
 
Verejné obstarávanie: žiadateľ je povinný mať verejné obstarávanie (okrem zákaziek s nízkou hodnotou) na všetky zákazky 
hlavnej aktivity v stave pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. V prípade zákazky realizovanej cez EKS musí byť VO v 
stave po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.  
 
 

KOĽKO? 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu:  25 000 000 EUR 
 

Výška príspevku na projekt:  

• minimálna výška príspevku:  nestanovuje sa  

• maximálna výška príspevku: 6 mil. EUR   

Intenzita pomoci: 95 % 

DÁTUM VYHLÁSENIA A UKONČENIA VÝZVY

 
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 29.11.2017 
Typ výzvy: otvorená  

Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 30.04.2018 
Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 31.08.2018 
 
Následné hodnotiace kolá v intervale 4 mesiacov do vyčerpania finančnej alokácie 

 
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 

 

 
 


