
K bodu 5 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia, vyhlásilo dňa 30.10.2019 výzvu na predkladanie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok  s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32, zameranú na  

triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho 

odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej 

rozvinutých okresoch. Tento projekt je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a 

investičných fondov. 

Výzva je zameraná na výstavbu kompoviska BRKO (biologicky rozložiteľného komunálneho 

odpadu)  za účelom zlepšenia zhodnocovania BRKO. Ďalšou aktivitou je nákup hnuteľných 

vecí za účelom spracovania a ľahšej manipulácie s BRKO napr. drvič, nakladač. Žiadatelia sa 

budú na projekte podieľať s 5 % spoluúčasťou. Kompovisko bude vybudované pri ihrisku, na 

mieste súčasného kompostoviska. 

 

V rámci projektu sa vytvorí spevnená a manipulačná plocha, ktorá bude slúžiť pre 

kompostovanie. Areál pre kompostovisko bude dopĺňať prístrešok pre sklad materiálu a náradia 

na kompostovanie a sklad kompostu.  Priestor kompostoviska nebude napojený na inžinierske 

siete. V rámci sietí sa vybuduje dažďová kanalizácia, ktorá bude zbierať vodu z 

kompostovaných plôch do akumulačnej nádrže.  Spevnené plochy budú prirodzene tratené na 

pozemku investora. Z kompostovaných plôch (hrboľov) bude kal akumulovaný v akumulačnej 

nádrži (cca 18m3) a odvážaný na ďalšie spracovanie.  

Voda pre polievanie kompostovaného materiálu bude riešená prostredníctvom vlastnej stude, 

ktorá bude umiestnená v areáli kompostoviska. Voda bude čerpaná za pomoci 

benzínového(elektrického) čerpadla. Elektrická energia bude riešená jednoduchým napojením 

z plánovaného zberného dvoru, ktorý bude susediť z navrhovaným areálom kompostoviska.  

Spevnené plochy sú navrhnuté ako komunikačný a manipulačný priestor, budú slúžiť 

výhradne na vykládku BRO v intenzite 2x do týždňa, predpokladaná doba vykládky (zdržania 

sa motorového vozidla v areály) je 5 - 10 minút. Areál kompostoviska bude oplotený plotom 

z oceľových stĺpikov s trapézovou výplňou. Vstup do areálu bude cez posuvnú bránu z miestnej 

komunikácie (plánovanej spevnenej asfaltovej komunikácie).   

 

Súčasťou projektu je zakúpenie čelného kolesového nakladača a biodrviča. 

 

Uznesenia mestského zastupiteľstva 

a) Mestské zastupiteľstvo mesta Spišská Stará Ves schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32 na triedený zber 

komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a 

zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých 

okresoch z Operačného programu Kvalita životného prostredia vyhlásenej Ministerstvom 

životného prostredia SR ako riadiacim orgánom na projekt „Kompostáreň Spišská Stará Ves“ 

(ďalej len „projekt“) a zároveň schvaľuje realizáciu projektu.  

 

b) Mestské zastupiteľstvo mesta Spišská Stará Ves schvaľuje financovanie projektu 

s celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 563.116,56 eur, z ktorých minimálne 

spolufinancovanie projektu je z vlastných zdrojov je 5%, t. j. 28.155,83 eur, ako aj prípadných 

neoprávnených výdavkov. 

 

V Spišskej Starej Vsi, 31.03.2020                                                            Bc. Anna Horníková                                                                                                                  


