
 Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 41034/B                                                       

 
 

 
                             
 

Na konci októbra 2019 bola vyhlásená zaujímavá výzva č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56, zameraná na 
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, konkrétne na výstavbu a rekonštrukciu 
kompostární a iné zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov.   
 
Zaradenie výzvy a základné limity: 

 
 ide o štátnu pomoc, takže projekty v zmysle vyhlásenej výzvy sa nezapočítavajú do limitu deminimis, 
 minimálna výška grantu nie je  stanovená, 
 maximálna výška grantu nie je stanovená,  
 maximálna dĺžka realizácie projektu je 24 mesiacov, 
 oprávnení žiadatelia sú obce, obecné podniky, neziskové organizácie vo vlastníctve obcí a združenia 

právnických osôb vo vlastníctve obcí.   
 Oprávneným územím je celé územie SR, vrátane Bratislavského kraja  
 Uzávierka 1. kola výzvy je 31.12.2019, potom každé 2 mesiace 

 
Intenzita grantu:  

 
 Pre všetkých oprávnených žiadateľov je intenzita pomoci stanovená na 95 %.  

 

 
Podmienky: 

 
 verejné obstarávanie sa realizuje v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a ku dňu podania 

žiadosti o grant, musí byť už vyhlásené (okrem niektorých výnimiek). Dá sa však využiť lehota 
na klarifikáciu.  

 žiadateľ nesmie byť dlžníkom, ani mať schválený splátkový kalendár na Sociálnej poisťovni, 
Zdravotných poisťovniach, ani na Daňovom úrade, 

 žiadateľ nesmel za posledných 5 rokov, porušiť zákon o nelegálnom zamestnávaní, 
 ak je žiadateľom obec, musí mať schválený program rozvoja obce, 
 Nehnuteľnosti (pozemky a stavby), na ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť vo 

výlučnom vlastníctve žiadateľa, resp. žiadateľ musí mať k predmetným nehnuteľnostiam iné 
právo, na základe ktorého je oprávnený užívať všetky nehnuteľnosti, na ktorých má byť 
projekt realizovaný.   

 Projekt nesmie mať nepriaznivý vplav na sústavu území NATURA 2000 – potvrdenie 
príslušného okresného úradu, odbor životného prostredia. 

 
 
Oprávnené výdavky (predmet projektu): 

 
• výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO – 

kompostární alebo iných zariadení na zhodnocovanie BRKO aeróbnom rozkladom vrátane 
zhodnocovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností;  

• 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 

 
Kompletné znenie výzvy nájdete tu: https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2019/10/56.vyzva-
kompostarne.pdf  


