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Dôvod predloženia 

 

Spolufinancovanie projektu „Predchádzanie vzniku odpadu 

kompostovaním“  

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

maximálnu výšku spolufinancovania projektu „Predchádzanie vzniku odpadu 

kompostovaním“ 

 

schvaľuje 

maximálnu výšku spolufinancovania projektu „Predchádzanie vzniku odpadu 

kompostovaním“ zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov na 8 500,00 eur 

v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23  

 



 

 

Dôvodová správa:  

Spolufinancovanie projektu „: 

Na základe predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPKZP-

PO1-SC111-2017-23 schvaľuje Mestské zastupiteľstvo spolufinancovanie realizovaného 

projektu. Z dôvodu plnenia záväzkov vyplývajúcich z rámcovej smernice o odpade a v súlade 

s cieľmi stanovenými smernicou 1999/31/ES je potrebné, aby SR dobudovala infraštruktúru v 

oblasti zhodnocovania, a to predovšetkým recyklácie nie nebezpečných odpadov 

a nebezpečných odpadov a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov. Preto v rámci 

uvedenej aktivity bude finančná pomoc smerovaná na: podporu predchádzania vzniku 

biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (napríklad podporou domáceho 

kompostovania a zariadení na anaeróbny rozklad biologicky rozložiteľného komunálneho 

odpadu u prevádzkovateľov kuchynských a reštauračných zariadení).Podľa § 81 ods. 7 b) 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie 

triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého 

pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie 

spoločného stravovania a biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane 

odpadu z cintorínov. Vzhľadom na to, že obec je zodpovedná za nakladanie s komunálnymi 

odpadmi vznikajúcimi na jej území, je úlohou každej obce vytvoriť na svojom území taký 

systém nakladania s bioodpadom, ktorý bude akceptovateľný pôvodcami odpadov a 

zabezpečí, že pôvodcovia odpadov s ním budú nakladať v súlade so zákonmi a príslušnými 

VZN, s cieľom predchádzať ukladaniu tohto odpadu na nelegálne skládky, resp. jeho 

spaľovaniu na súkromných alebo verejných priestranstvách 

 

 


