
MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE 

   

 

 

    

    

    

Na rokovanie  

mestského zastupiteľstva  

na deň 14.05.2020 

 

                              Materiál č. 13. a) 
  

     

N á v r h 

na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

pre projekt 

„Rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove“ 

Na základe:    Návrh na uznesenie: 

Mimo plánu zasadnutí MsZ   

 Mestské zastupiteľstvo v Bardejove 

schvaľuje: 

 

- text uznesenia v prílohe 

 

 

 
    

Predkladá:    

Ing. Juraj Popjak, 

prednosta MsÚ 

 

 

 
    

Spracovateľ:    

Mgr. Pavol Bicák,  

útvar stratégií a projektového manažmentu 

Milan Klimek, oddelenie životného prostredia 
 

 

  

  

 

    

Spravodajca:    

Ing. Ján Novotný, 

vedúci odboru rozvoja mesta 

 

 

 
    

Prerokované:    

- na porade primátora dňa 21.02.2020 

- v mestskej rade dňa 12.03.2020 

 

 

       

Prizvať:       

- Ing. Slavomír Kmecik, vedúci oddelenia životného prostredia 

 

       

V Bardejove 06.05.2020 



 

 

Dôvodová správa 

  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia vyhlásilo dňa 29.11.2017 výzvu s kódom OPKZP-PO1-

SC111-2017-32 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraný na triedený 

zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu 

a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých 

okresoch. Výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy. Schvaľovanie ŽoNFP prebieha systémom 

hodnotiacich kôl, v intervale 4 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola.  

Aktuálny termín uzatvorenia hodnotiaceho kola výzvy je 17.08.2020. 

 

Základné informácie o výzve: 

Hlavná aktivita projektu  musí byť  vo  vecnom  súlade  s nasledovným typom oprávnenej 

aktivity OP KŽP: 

B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie 

nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a 

podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci 

špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu 

na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.  

V rámci uvedeného typu aktivity sa príspevok poskytuje na nasledovné hlavné aktivity projektu:  

1. Triedený zber komunálnych odpadov.  

2. Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov.  

3. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.  

 

Žiadateľ v žiadosti o nenávratný finančný príspevok definuje hlavnú aktivitu projektu, ktorou 

môže byť len jedna z aktivít uvedených pod bodmi 1 až 3.  

 

Povinnosti žiadateľa: 

- mať v čase predloženia ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávanie na všetky zákazky hlavnej 

aktivity projektu, 

- disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným 

povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie) resp. iným povolením/vyjadrením v súlade 

s platnou právnou úpravou (napr. ohlásenie drobnej stavby), vrátane príslušnej projektovej 

dokumentácie (ak relevantné).  

- mať schválené uznesenie mestského zastupiteľstva  o predložení žiadosti a zabezpečení 

finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu. 

 

Potenciálne voľná alokácia na výzvu (zdroje EÚ) : 13 144 930,00 € 

Intenzita pomoci:  95% 

Spolufinancovanie žiadateľa:  5 % 

Spôsob financovania:  predfinancovanie alebo refundácia výdavkov. 

Min. výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa nestanovuje. 

Max. výška nenávratného finančného príspevku na projekt nesmie prekročiť sumu 6 mil. €. 

 

Mesto Bardejov pripravuje k termínu 17.08.2020 žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

pre projekt s názvom: „Rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove“ v rámci hlavnej aktivity č. 1.  

t. j. triedený zber komunálnych odpadov, kde je možné nasledovné: 

a) Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov/zberných dvorov  

za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu KO (primárne na odpady, za ktorých zber a 

nakladanie s nimi je v súlade so zákonom o odpadoch23 zodpovedná obec a na ktoré sa 

nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je 

biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne).  

b) Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu - napr. zberné nádoby podľa § 81 ods. 5 

zákona o odpadoch, zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi, za 

nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky 

rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr. 

nákladné vozidlá, traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje).  



c) Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek 

KO, za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa 

nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je 

biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne 

(napr. drvič drobného stavebného odpadu, drvič biologicky rozložiteľného KO..., ktorých 

výstupom je upravený odpad). 

 

Obsahom pripravovanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok je: 

 

a) Stavebná časť v rozsahu rekonštrukcie existujúceho zberného dvora na ul. Štefánikova: 

- vybudovanie spevnených dopravných plôch pre bezproblémovú manipuláciu        

kamiónových súprav na odber vytriedených odpadov, 

- vybudovanie kontajnerových státí pre 6 ks veľkoobjemových kontajnerov,  

- oplotenie areálu, 

- PD a stavebný dozor.  

 

b) Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu - dopravné prostriedky: 

- nákladné vozidlo na manipuláciu s drobným stavebným odpadom a s veľkoobjemovými 

kontajnermi (1 ks traktor resp. nakladač UNC s lyžicou aj s paletizačnými vidlami). 

 

c) Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených 

zložiek KO: 

- veľkoobjemové kontajnery  (6 ks x 30 m3, z toho 3 ks na drobný stavebný odpad a 3 ks na  

veľkoobjemový odpad), 

- drvič stavebného odpadu, 1 ks. 

 

 Rozpočet projektu: 

• celkové oprávnené výdavky projektu: 716.573,78,- €  (100%) 

• požadovaná výška NFP:   680.745,09,- €  (95%) 
• spolufinancovanie:     35.828,69,- €  (5 %) 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha 

 

 

 
 

Návrh na uznesenie:  

 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje: 

 

a)   predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia  

zberného dvora v Bardejove“, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja 

mesta, 

 

b)   zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 5 % t. j. 35.828,69  

EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú stanovené vo výške                 

716.573,78, -  EUR, 

 

c)  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú 

v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 
 

 
      


