
 

Kompostáreň - Čadca 

 

Výzva č. 11. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ 

PRÍSPEVOK zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov 

 

 

Žiadateľ:     Mesto Čadca 

Kód projektu v ITMS2014+ :  310011B494 

Operačný program:   Kvalita životného prostredia 

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 

Dátum registrácie:  17.6.2016 

Dátum schválenia:    25.10.2016 

 

 

Popis projektu: 

Projekt s názvom „Kompostáreň - Čadca“ je zameraný na výstavbu nového zariadenia a na 

zhodnocovanie BRKO a nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO. Žiadateľom 

v rámci predkladaného projektu je Mesto Čadca. 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania BRKO v meste 

Čadca. Realizáciou projektu sa dosiahne naplnenie environmentálnej politiky spoločnosti, ako 

aj úspora nákladov za zneškodnenie odpadov skládkovaním, zníženie množstva odpadu a 

následné zníženie zaťaženia životného prostredia odpadmi. Cieľovou skupinou sú 

najmä obyvatelia mesta Čadca . 

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu“ a „Podporných aktivít projektu“ ktoré bude 

zabezpečovať žiadateľ z vlastných zdrojov.  

Miestom realizácie projektu je mesto Čadca - Mestská časť Podzávoz. 

Realizáciou projektu bude vybudované nové zariadenie na zhodnocovanie BRKO 

a zabezpečenie hnuteľných veci na zhodnocovanie BRKO.  

Kapacita zariadenie bude 450 t BRKO za rok a produkcia kompostu z tohto objemu bude 

približne na úrovni 100 až 150 t. Hodnota ukazovateľa „Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie 

odpadov“ a „Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov“ bude teda 450 ton za rok 

 

 

SCHVÁLENÁ VÝŠKA  NFP 

Schválená celková výška oprávnených výdavkov projektu: 524 158,22 € 

Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 497 950,31 € 

Schválená výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 26 207,91  € 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

SCHVÁLENÉ  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 

 

Kód Názov 

Merná 

jednotka 

Celková cieľová 

hodnota 

P0089 
Množstvo zhodnotených nie nebezpečných 

odpadov 
t/rok 450,0000 

P0703 
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie 

odpadov 
t/rok 450,0000 

 

 

 

                                    

POSKYTOVATEĽ POMOCI 

Názov: Ministerstvo životného prostredia SR 

Orgán implementácie fondov: 

RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia 

IČO:42181810 

VYHLASOVATEĽ 

Subjekt: Ministerstvo životného prostredia SR 

Orgán implementácie fondov: 

RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia 

IČO:42181810 

Adresa: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

 


