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Dôvodová správa: 

 

Hlavným cieľom projektu s názvom „Obstaranie kompostérov pre obyvateľov mesta  

Šamorín“ je podpora predchádzania vzniku odpadu, na základe ktorého   je určená aj hlavná 

aktivita projektu "predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

prostredníctvom obstarania kompostérov".   V rámci projektu mesto Šamorín, ako žiadateľ 

finančných prostriedkov, plánuje nakúpiť 1500 kusov 800 litrových záhradných kompostérov. 

Každý obyvateľ žijúci v rodinnom dome ročne vyprodukuje priemerne 331 kg komunálneho 

odpadu. Z tohto množstva tvorí bioodpad až 45%, ktorý sa skladá  z pokosenej trávy zo 

záhrad, lístia, konárikov stromov, ovocných a zeleninových  odpadov, drevených pilín, 

kuchynského odpadu atď. 

     Najlepším spôsobom, ako môžeme hospodáriť s odpadom, je predchádzanie jeho vzniku. 

Jednou z najstarších a najrozšírenejších riadených recyklácií človekom je kompostovanie, 

ktoré zintenzívňuje a optimalizuje bežné pôdne mikrobiologické procesy.  

Projekt pozostáva z hlavných aktivít a z podporných aktivít. 

Hlavná aktivita projektu je v súlade s oprávnenými aktivitami: - predchádzanie vzniku 

rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov. 

V rámci ostatných aktivít, vrátane podporných, potrebných na dosiahnutie cieľov je dôležité 

uviesť: 

- zrealizovanie potrebných verejných obstarávaní - bez nároku na prefinancovanie v 

rámci ŽoNFP 

- interné riadenie projektu (finančné ako aj projektové) - bez nároku na 

prefinancovanie v rámci ŽoNFP. 

 

Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 199 800,00 Eur, z čoho žiadaný 

nenávratný finančný príspevok je vo výške 189 810,00 Eur (95%) a spolufinancovanie je 

9 990,00 Eur (5%).  

 

 



Materiá l  na  rokovanie  

2 

 

 

 

Návrh uznesenia :   Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa  

22.08.2017 prerokovalo  projekt s  názvom „Obstaranie kompostérov pre obyvateľov 

Šamorína“ a 

 

S c h v a ľ u j e  

 

1)  predloženie ŽoNFP  za účelom realizácie  projektu „Obstaranie kompostérov pre 

obyvateľov mesta Šamorín“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok  OPKZP-PO1-SC111-2017-23“, ktorého ciele sú v 

súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta, so 

všetkými potrebnými prílohami v stanovenom termíne, 

 

2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v 

súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške 5% z celkových oprávnených 

výdavkov na projekt t. j. vo výške 9 990,00 EUR. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


