
 

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 
 

Kód výzvy:  OPKZP-PO1-SC111-2019-56 

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia   

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 8 000 000 EUR 

 

 

Oprávnené subjekty – žiadatelia:   

 obec  

 príspevková alebo rozpočtová organizácia obce  

 právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % 

vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom 

 nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného 

prostredia, ktorá je v 100% vlastníctve obce/obcí 

 združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve 

obce/obcí 

 

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:  
Príspevok bude poskytnutý na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len 

„BRKO), a to konkrétne na:  

a) výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO – kompostární alebo 

iných zariadení na zhodnocovanie BRKO aeróbným rozkladom vrátane zhodnocovania biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností;  

b) iné hnuteľné veci na zhodnocovanie BRKO (napr. drviče a štiepkovače) potrebné pre prevádzku 

zariadenia na zhodnocovanie BRKO.  

 

Príspevok na obstaranie iných hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO je možné poskytnúť len za 

podmienky, že predmetom projektu bude aj výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na 

zhodnocovanie BRKO aeróbnym rozkladom.  

 

V rámci výzvy nie sú oprávnené projekty zamerané na:  

- výstavbu malých kompostární,  

- výstavbu alebo rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie BRKO anaeróbnym rozkladom – napr. 

zariadení na produkciu bioplynu (bioplynových staníc), 

- výstavbu alebo rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie reštauračných odpadov od 

prevádzkovateľa kuchyne. 

 

 

 

 



 

Percento poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektu:  

Žiadateľ 
Výška príspevku zo zdrojov OP KŽP z celkových 

oprávnených výdavkov projektu v % (NFP) 
Výška spolufinancovania zo 

zdrojov prijímateľa v % 

Všetci žiadatelia  95 5 

Termín na podanie projektov:                                                         

 
Oprávnené miesta realizácie:  

 celé územie Slovenskej republiky  

 

Podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu: 

 
 
Minimálna výška NFP: neuvedená  
Maximálna výška výdavkov: 20 000 000 Eur 
 
Kontakt pre bližšie informácie:   
Octigon, a.s. 
Lucia Lanáková  
Mobil: +421 948 271 757 
E-mail: lanakova@octigon.sk 

 

31.12.2019 
Prvé 

hodnotiace 
kolo  

 

29.2.2020 
 Druhé 

hodnotiace 
kolo  

 

o 2 
mesiace  

Ďalšie 
hodnotiace kolá 

do uzavretia 
výzvy  
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