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Počet strán: 4 

Príloha č.1) 

 

Návrh na uznesenie 
              

Uznesenie číslo XXXV – ..... / 2018 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom  XXXV. zasadnutí dňa 19.04.2018 

návrh na odsúhlasenie podania žiadosti o finančný príspevok z fondov EU pre projekt 

„Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá, SO 02 Rozšírenie kompostárne 

a prestrešenie časti kompostárne – časť rozšírenie kompostárne neprestrešenou 

spevnenou plochou“ a tento:  

 

a) schvaľuje v nasledovnom rozsahu: 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPKZP-PO1-

SC111-2017-33, Operačný programu Kvalita životného prostredia, prioritná os: 1. 

Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry, investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového 

hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť 

potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec 

uvedených požiadaviek,  špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania 

odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora 

predchádzania vzniku odpadov za účelom realizácie projektu: „Stredisko triedeného 

zberu a kompostáreň Stará Turá, SO 02 Rozšírenie kompostárne a prestrešenie 

časti kompostárne – časť rozšírenie kompostárne neprestrešenou spevnenou 

plochou“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Stará Turá 

a v súlade s PHSR Stará Turá.  

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, pričom predpokladané 

oprávnené výdavky projektu sú: 743 630,044 € a spolufinancovanie z vlastných 

zdrojov mesta: 37 181,50 €. 

 

Z: Mestský úrad 

Termín: v súlade s výzvou o NFP kód.: 

OPKZP-PO1-SC111-2017-33 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.2) 

Dôvodová správa 

Dňa 29. 11. 2017 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR, výzvu s  kódom  

OPKZP–PO1–SC111–2017–33 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej len 

„Výzva“) Prioritná os 1, špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so 

zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku 

odpadov, oprávnená aktivita 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 ŽoNFP chceme predložiť projekt „Stredisko triedeného zberu  

a kompostáreň Stará Turá, SO 02 Rozšírenie kompostárne a prestrešenie časti 

kompostárne – časť rozšírenie kompostárne neprestrešenou spevnenou plochou“, 

v rámci ktorého je riešené  rozšírenie plochy na kompostovanie, osadenie technológie na 

prevzdušňovanie biologicky rozložiteľného odpadu za účelom urýchlenia procesu jeho 

rozkladu a zlepšenie kvality kompostu a obstaraní technológie: Kompaktný manipulátor- 

určený na manipuláciu s bioodpadom, vytváranie kompostovacích základok a pokrývanie 

základok geotextíliou, Traktor- určený pre zapojenie a pohon prekopávača kompostu, 

Nákladné zberové vozidlo, Prekopávač kompostu- pre základky s tvarom trojuholníka, 

šírkou  do 3,7m, s maximálnu výšku do 1,8 m, Navíjač geotextílie a geotextíliu, Digitálny 

termometer,Analógový Carbon Dioxide meter- zariadenie na meranie obsahu CO2 

v kompostovacích základkách. 

Predpokladaná finančná čiastka uvedená v žiadosti o NFP bude 743 630,044 € 

(stavebné práce: 400 744,044 EUR s DPH, technológia: 342 886,00 EUR s DPH) + výdavky 

na riadenie projektu, informačné tabule, stavebný dozor (stavebných prác je 400 744,044 

EUR s DPH a technológie 342 886,00 EUR s DPH.  

Odd. výstavby, ÚP a ŽP  odporúča MsZ predmetný materiál schváliť. 

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej vydala 

súhlasné stanovisko k podaniu žiadosti o NFP. 

 

 

Dňa: 10.04. 2018 

Vypracoval: Ing. arch. Katarína Robeková 

                      projektová manažérka poverená vedením odd. výstavby, ÚP a ŽP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

bodu rôzne b) 

Stanovisko komisie 

pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej  

zo zasadnutia konaného dňa 26.03.2018 

 

 

Prítomní členovia komisie: 5 

Neprítomní členovia komisie: 4  

Prizvaní: 0 

Komisia uznášania schopná: áno,  nie, 

 

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí 

konanom dňa 26.03.2018 prerokovala návrh na podanie žiadosti o finančný príspevok 

z fondov EU pre projekt „Stredisko triedeného zberu  a kompostáreň Stará Turá, SO 02 

Rozšírenie kompostárne a prestrešenie časti kompostárne – časť rozšírenie kompostárne 

neprestrešenou spevnenou plochou“ 
 

Komisia odporúča – neodporúča 

 

I. Vydať súhlasné stanovisko 

 

K predloženému materiálu – názov:  Podanie žiadosti o finančný príspevok z fondov EU pre 

projekt „Stredisko triedeného zberu  a kompostáreň Stará Turá, SO 02 Rozšírenie 

kompostárne a prestrešenie časti kompostárne – časť rozšírenie kompostárne 

neprestrešenou spevnenou plochou“ 
 

 

 

Hlasovanie členov komisie:   Za : 5 

     Proti : 0 

     Zdržal sa hlasovania: 0 

 

V Starej Turej, 26.03. 2018 

 

     ....................................................... 

              predseda komisie 

 

Za správnosť: (tajomník) ............................ 

 

 

 

 


