
MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE 

   

 

 
    
    
    

Na rokovanie  
mestského zastupiteľstva 
na deň 19.05.2016 

 
                              Materiál č. 

  
     

N á v r h 
na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

pre projekt 
„Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov“ 

 

Na základe:    Návrh na uznesenie: 
Mimo plánu zasadnutí MsZ 
na I. polrok 2016 

 Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  
A/ schvaľuje: 
 

 1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok  a zabezpečenie 
spolufinancovania pre projekt s názvom  
„Regionálne centrum zhodnocovania 
biologicky rozložiteľných odpadov“: 

a)  výška celkových výdavkov na projekt: 
2 650 778, 00 EUR 

b)  výška celkových oprávnených výdavkov 
na projekt: 2 631 578, 95  EUR 

c)  výška maximálneho celkového 
spolufinancovania projektu zo strany 
žiadateľa z celkových oprávnených 
výdavkov 5 % :. 131 578,95   EUR 

d) kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť 
predložená: OPKZP-PO1-SC111-2016-11. 

 
    

Predkladá:    
Ing. Juraj Popjak, 
prednosta MsÚ 

 
 
 

    

Spracovateľ:    
Ing. Slavomír Kmecik,  Milan Klimek 
- oddelenie životného prostredia 
   

 
 
 

    

Spravodajca:    
Ing. Slavomír Kmecik,   
- vedúci oddelenia životného prostredia 

 
 
 

    

Prerokované:    
-  na porade primátora dňa 13.05.2016 
- v mestskej rade dňa  19.05 2016 

       

Prizvať:       
-  

       

V Bardejove 13.05.2016 
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Dôvodová správa 
 
 Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita 
životného prostredia vyhlásilo dňa 21.3.2016 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku so zameraním na triedený zber komunálnych odpadov, 
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologická úprava komunálnych 
odpadov. Špecifickým cieľom výzvy je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich 
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. 
 

Výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním 
finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia Riadiaceho orgánu. 
Konečné termíny prvých dvoch hodnotiacich kôl sú stanovené k 31.5.2016 a 30.7.2016. Následne 
budú termíny pre ďalšie hodnotiace kolá v intervale 3 mesiacov (ak ešte ostanú voľné zdroje). 

 
 Do prvého hodnotiaceho kola k 31.05.2016 Mesto Bardejov pripravuje projekt s názvom 
„Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov“. 
  
Základné informácie o výzve a projekte:  

Oprávnené aktivity:  
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v rozsahu: 

 výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľného komunálneho odpadu, okrem biologicky rozložiteľných kuchynských 
odpadov a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne (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 100 t),  

 nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej aj 
„BRKO“) – napr. zberové vozidlá a zberné nádoby na BRKO, ak nie je v súčasnosti 
dostatočne zabezpečený zber BRKO, drviče, nakladače a prekopávače nevyhnutne potrebné 
pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO. 
 

Financovanie projektu:  Kohézny fond + štátny rozpočet : 95%, spolufinancovanie žiadateľa: 5 %  
 
Maximálna a minimálna výška  príspevku:  

 minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje, 
 maximálna výška príspevku na oprávnenú aktivitu nesmie presiahnuť sumu 2,5 mil. EUR, 
 celkové náklady na projekt nesmú byť vyššie ako 20 mil. EUR. 

 
Spôsob financovania: predfinancovanie,  refundácia výdavkov alebo ich kombinácia. 
 

Riadiaci orgán zabezpečí pre všetky žiadosti o nenávratný finančný príspevok  schvaľované v 
rámci príslušného hodnotiaceho kola vydanie rozhodnutia najneskôr v termíne do 35 pracovných dní 
od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola. 

Žiadateľ je povinný ku dňu predloženia žiadosti o NFP začať verejné obstarávania na 
všetky aktivity projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky (uskutočnenie stavebných prác, 
dodanie tovaru, poskytnutie služieb) a ktoré sú predmetom oprávnených výdavkov projektu.  

 
Povinnou prílohou žiadosti o nenávratný finančný príspevok je schválené uznesenie 

Mestského zastupiteľstva v Bardejove o predložení žiadosti a zabezpečení finančných 
prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Regionálne centrum zhodnocovania biologicky 
rozložiteľných odpadov“ podľa návrhu na uznesenie. 


