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Ciele projektu:Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné 

použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

 

Popis projektu: Hlavným cieľom projektu je

komunálneho odpadu v meste Giraltovce. Súčasná situácia v oblasti zhodnocovania biologicky 

rozložiteľného odpadu v meste je nepostačujúca z dôvodu morálne a

techniky, nedostatočného mno

rozložiteľného komunálneho odpadu. Z dôvodu nedostatočných kapacít na triedený zber je 

zaznamenaný nárast BRKO v zmesovom komunálnom odpade. Aktuálny zber BRKO nespĺňa 

legislatívne požiadavky na zber 

dlhodobejšie hľadá riešenie nadaný problém. Riešenie na daný projekt predstavuje výstavba 

nového zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a nákupu 

zberovej techniky na zvýšenie zberu a zhodnocovania zeleného odpadu na území mesta. 

Realizáciou projektu sa komplexne 

nového zariadenia sa dosiahne kapacita 800 ton BRKO ročne a zároveň sa predpokladá zvýšeni

množstva zhodnoteného odpadu na 650 ton BRKO ročne. Po dobe udržateľnosti mesto plánuje 

pokračovať v cieľoch definovaných v projekte a zvyšovať množstvo zhodnoteného biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu.
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Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné 

použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie zhodnocovania biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu v meste Giraltovce. Súčasná situácia v oblasti zhodnocovania biologicky 

rozložiteľného odpadu v meste je nepostačujúca z dôvodu morálne a technicky zastaranej 

techniky, nedostatočného množstva techniky a zariadenia na zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu. Z dôvodu nedostatočných kapacít na triedený zber je 

zaznamenaný nárast BRKO v zmesovom komunálnom odpade. Aktuálny zber BRKO nespĺňa 

legislatívne požiadavky na zber a nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a preto mesto už 

dlhodobejšie hľadá riešenie nadaný problém. Riešenie na daný projekt predstavuje výstavba 

nového zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a nákupu 

hniky na zvýšenie zberu a zhodnocovania zeleného odpadu na území mesta. 

alizáciou projektu sa komplexne vyrieši problém s BRKO na území mesta Giraltovce. Výstavbou 

nového zariadenia sa dosiahne kapacita 800 ton BRKO ročne a zároveň sa predpokladá zvýšeni

množstva zhodnoteného odpadu na 650 ton BRKO ročne. Po dobe udržateľnosti mesto plánuje 

cieľoch definovaných v projekte a zvyšovať množstvo zhodnoteného biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu. 

 

kohézneho fondu v rámci  

operačného programu kvalita životného prostredia (OP KŽP) 

Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu –kompostáreň 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné 

zvýšenie zhodnocovania biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu v meste Giraltovce. Súčasná situácia v oblasti zhodnocovania biologicky 

technicky zastaranej 

žstva techniky a zariadenia na zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu. Z dôvodu nedostatočných kapacít na triedený zber je 

zaznamenaný nárast BRKO v zmesovom komunálnom odpade. Aktuálny zber BRKO nespĺňa 

a nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a preto mesto už 

dlhodobejšie hľadá riešenie nadaný problém. Riešenie na daný projekt predstavuje výstavba 

nového zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a nákupu 

hniky na zvýšenie zberu a zhodnocovania zeleného odpadu na území mesta. 

vyrieši problém s BRKO na území mesta Giraltovce. Výstavbou 

nového zariadenia sa dosiahne kapacita 800 ton BRKO ročne a zároveň sa predpokladá zvýšenie 

množstva zhodnoteného odpadu na 650 ton BRKO ročne. Po dobe udržateľnosti mesto plánuje 

cieľoch definovaných v projekte a zvyšovať množstvo zhodnoteného biologicky 
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Plánované výsledky projektu:Po realizáci

zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunál

novovybudovaného zariadenia bude 800 ton odpadu

vytriedeného zeleného odpadu sa v

Vybudovaním zariadenia na BRKO a nákupom zberovej techniky sa zníži environmentálna záťaž

spôsobená čiernymi skládkami na záujmovom území a zároveň sa docieli súlad s platnou 

legislatívou. Zníži sa množstvo BRKO

skládkovaného BRKO v tuhom komunálnom odpade. Znížením mno

znížia náklady mesta za ukladanie odpadu na skládku.Výstupom projektu okrem zvýšenej kapacity 

zhodnocovania BRKO bude aj zníž

zberu a zhodnotenia zeleného odpadu a významne sa prispeje k predchádzaniu vzniku čiernych 

skládok na území mesta. Prevádzku 

verejnom obstarávaní a in-house zákazie

podnik služieb Giraltovce, s.r.o..

 
Merateľné ukazovatele projektu:

 

Kód  Názov  

P0087 Množstvo 
vytriedeného 
komunálneho 
odpadu 

P0089 Množstvo 
zhodnotených nie 
nebezpečných 
odpadov 

P0702 Zvýšená kapacita pre 
triedenie 
komunálnych 
odpadov 

P0703 Zvýšená kapacita pre 
zhodnocovanie 
odpadov 
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Po realizácii projektu sa v podstatnej miere zlepší zber a 

zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Giraltovce. 

novovybudovaného zariadenia bude 800 ton odpadu ročne. Množstvo vyzbieraného a 

o zeleného odpadu sa v dôsledku realizácie projektu zvýši na 650 ton ročne. 

Vybudovaním zariadenia na BRKO a nákupom zberovej techniky sa zníži environmentálna záťaž

spôsobená čiernymi skládkami na záujmovom území a zároveň sa docieli súlad s platnou 

íži sa množstvo BRKO v zmesovom komunálnom odpade a tým aj množstvo 

skládkovaného BRKO v tuhom komunálnom odpade. Znížením množstva BRKO v tuhom KO sa 

náklady mesta za ukladanie odpadu na skládku.Výstupom projektu okrem zvýšenej kapacity 

zhodnocovania BRKO bude aj zníženie environmentálnej záťaže na životné prostredie z dôvodu

zberu a zhodnotenia zeleného odpadu a významne sa prispeje k predchádzaniu vzniku čiernych 

ládok na území mesta. Prevádzku zariadenia bude zabezpečená na základe platnej legislatívy o 

house zákaziek, pravdepodobne prevádzku bude zabezpečovať Mestský 

podnik služieb Giraltovce, s.r.o.. 

Merateľné ukazovatele projektu: 

Merná jednotka  Celková cieľová 

hodnota 

Príznak rizika

t/rok 0 Áno 

t/rok 650 Áno 

t/rok 0 Nie 

t/rok 800 Nie 

 

kohézneho fondu v rámci  

operačného programu kvalita životného prostredia (OP KŽP) 

podstatnej miere zlepší zber a 

neho odpadu v meste Giraltovce. Kapacita 

ročne. Množstvo vyzbieraného a 
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