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Dôvodová správa 
 

 

Informácia o pripravenom projekte s názvom: Zariadenie na spracovanie 

biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Prievidza 

 

 

Názov projektu: Zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského 

odpadu v meste Prievidza 

Celkové oprávnené výdavky  projektu: 1 225 838,30 € 

Požadovaná výška NFP: 1 164 546,39 € 

Kofinancovanie  žiadateľom – mesto Prievidza: 5% - 61 291,92 € 

 

 

Zberný dvor Prievidza, Garážová 1, 971 01 Prievidza 

OP Kvalita životného prostredia 

Výzva s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56 

 

 

Cieľom projektu je zvýšiť kapacitu zberného dvora v zbere a spracovaní BRKO. 

 

 

     Projekt rieši vybudovanie objektu prístrešku s potrebným vybavením a zázemím 

v zbernom dvore, ktorý doplní jeho možnosti a kapacitu v oblasti kompostovania. 

 Projektová dokumentácia sa skladá: 

zo stavebného objektu SO 01 Plocha pre spracovanie BRKO, na ktorej  

bude umiestnený prevádzkový súbor PS 01 Linka na spracovanie kuchynského 

BRKO. 

 

SO 01 Plocha pre spracovanie BRKO bude slúžiť pre uloženie technologického 

zariadenia na spracovanie privezeného kuchynského odpadu. Objekt je jednoduchý 

prístrešok tvorený spevnenou plochou z cestného betónu s lemovaním obrubníkom. 

Z plochy trčia oceľové stĺpy pre prestrešenie. To je tvorené oceľovými priehradovými 

väzníkmi pultového tvaru. Medzi väzníky budú osadené väzničky, na ktorých bude 

uchytená strešná krytina z plechu. 

 

PS 01 Linka na spracovanie BRKO bude osadená v prístrešku SO 01. Pozostáva 

z viacerých za sebou idúcich zariadení. Surovina bude nakladačom privezená do 
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násypky, v linke prebehne spracovanie v podobe drvenia, triedenia, odstránenia 

sáčkov a pod. Spracovaná surovina bude pripravená na kompostovanie. Linka je 

zahrnutá v časti 2 ako technológia, nie je súčasťou stavebných prác. 

 

     Do žiadosti o NFP bude pre projekt zahrnuté aj obstaranie technológie 

a technického vybavenia pre rozšírenie kapacity BRKO: 

 Linka na spracovanie kuchynského odpadu s odsáčkovačom, drvičom 

a preskladňovacím kontajnerom (aeróbny spôsob spracovania BRKO) – linka 

zabezpečuje hygienickú manipuláciu s kuchynským odpadom, jeho podrvenie 

na frakciu 12 mm a preskladnenie  v chladiacom priestore v chladiacom 

kontajneri pred ďalším spracovaním v externej hygienizačnej jednotke, 

 Zberové vozidlo s objemom14 m3 , 

 Traktor s príslušenstvom – kolesový traktor, traktorový príves – vlečka, 

miešací voz s hydraulickou rukou s objemom 15 m3 za traktor, 

 Nakladač. 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

I.  berie na vedomie 

informáciu o projekte s názvom: „ Zariadenie na spracovanie biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Prievidza “  a  možnosti  

čerpania finančných prostriedkov,   

 

II. schvaľuje - neschvaľuje  

 

a) predloženie projektu s názvom: „ Zariadenie na spracovanie biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Prievidza “  a  možnosti  čerpania 

finančných prostriedkov  “, 

b) kofinancovanie projektu  vo výške 61 291,92   € t. j. 5% z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt, 

c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu. 

 

 

Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Prievidzi číslo: 40/22, 64/22, 65/22 
 

 

     Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

ako Riadiaci orgán pre Integrovaný operačný program vyhlásilo výzvu na 
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predkladanie žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej 

infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk s kódom výzvy: IROP-PO7-SC73-

2021-87, Prioritná os : 7-REACT -  EÚ, Investičná priorita: 7.1. – Podpora nápravy 

dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID – 19 a príprava zelenej, digitálnej 

a odolnej obnovy hospodárstva. 

Mesto Prievidza pripravilo v rámci prvého kola predkladania žiadostí o NFP tri 

projekty: 

 

 Revitalizácia vnútrobloku na Ul. M. Mišíka v Prievidzi 

 Revitalizácia vnútrobloku na Baníckej ulici v Prievidzi    

 Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Kopanice v Prievidzi 

 

     Jednou z podmienok poskytnutia príspevku je splnenie podmienky finančnej 

spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu. Mesto Prievidza predložilo ako 

prílohu k  žiadostiam o NFP výpisy uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

číslo 40/22,64/22,65/22, ktorými deklarovalo splnenie podmienky kofinancovania 

predložených projektov. Predpísané znenie uznesenia mestského zastupiteľstva 

o spolufinancovaní projektu nebolo  vo  vyhlásenej výzve ani v metodických 

dokumentoch bližšie špecifikované. 

Po odoslaní žiadostí o NFP k trom horeuvedeným projektom však Riadiaci orgán 

vydal usmernenie so znením návrhu uznesenia, ktorým žiadateľ splní podmienku 

finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu. Je preto nevyhnutné 

zosúladiť znenie uznesení mestského zastupiteľstva s metodickým usmernením RO. 

Z uvedeného dôvodu navrhujem zrušiť uznesenie Mestského zastupiteľstva 

v Prievidzi číslo: 40/22 zo dňa 28.2.2022, 

64/22 zo dňa 28.3.2022, 

65/22 zo dňa 28.3.2022 

a prijať nové uznesenia, ktoré budú korešpondovať s aktuálnym usmernením 

Riadiaceho orgánu pre OP IROP. 

Celkové oprávnené výdavky projektu, požadovaná výška NFP a výška 

spolufinancovania žiadateľom zostáva nezmenená. 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

I. berie na vedomie 
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návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, číslo 40/22 zo 

dňa 28.2.2022, číslo 64/22 zo dňa 28.3.2022, číslo 65/22 zo dňa 28.3.2022,    

    

 

II. ruší 

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, číslo 40/22 zo dňa 28.2.2022, číslo 

64/22 zo dňa 28.3.2022, číslo 65/22 zo dňa 28.3.2022   

    

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

I.  berie na vedomie 

informáciu o projekte : „Revitalizácia vnútrobloku na Ul. M. Mišíka v Prievidzi “  

a  možnosti  čerpania finančných prostriedkov,   

 

II. schvaľuje - neschvaľuje  

 

a.) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „Revitalizácia vnútrobloku na 

Ul. M. Mišíka v Prievidzi“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87- 

Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk“, ktorého ciele 

sú v súlade s platným Územným plánom mesta Prievidza a platným Programom 

rozvoja mesta Prievidza, 

b.) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

c.) zabezpečenie finančnej prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške 27 553,51 Eur, 

d.) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta Prievidza. 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

I.  berie na vedomie 

informáciu o projekte : „ Revitalizácia vnútrobloku na Baníckej ulici v Prievidzi  

“  a  možnosti  čerpania finančných prostriedkov,   

 

II. schvaľuje - neschvaľuje  
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a.) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „Revitalizácia vnútrobloku na 

Baníckej ulici v Prievidzi“  realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-2021-

87- Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk“, ktorého 

ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta Prievidza a platným 

Programom rozvoja mesta Prievidza, 

b.) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

c.) zabezpečenie finančnej prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške 39 475,73 Eur, 

d.) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta Prievidza. 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

I.  berie na vedomie 

informáciu o projekte : „Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Kopanice v 

Prievidzi  “  a  možnosti  čerpania finančných prostriedkov,   

 

II. schvaľuje - neschvaľuje  

 

a.) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „Revitalizácia vnútrobloku na 

sídlisku Kopanice v Prievidzi“  realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-

2021-87- Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk“, 

ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta Prievidza a platným 

Programom rozvoja mesta Prievidza, 

b.) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

c.) zabezpečenie finančnej prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške 45 912,24 Eur, 

d.) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta Prievidza. 

 

 


