Ponuka na vypracovanie projektu
Výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia
Prioritná os 1: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Triedený zber komunálnych odpadov
Stručná charakteristika výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72
Termín podávania projektov:

17.01.2022 (1. hodnotiace kolo); 15.03.2022 (2. hodnotiace kolo)

Finančná alokácia:

10 mil. EUR

Minimálna výška OV:

nie je stanovená

Maximálna výška OV:

nie je stanovená

Intenzita pomoci (miera dotácie):

95 %

Miesto realizácie projektu:

celé územie Slovenskej republiky

Oprávnení žiadatelia:
Subjekty zabezpečujúce výkon verejnoprospešných úloh v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi (ďalej aj
„KO“) a drobným stavebným odpadom.







obec alebo združenie obcí;
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;

Oprávnené aktivity:
Podpora je zameraná na investície do triedeného zberu komunálneho odpadu s cieľom zvýšiť podiel triedených zložiek
odpadu – t.j. zvýšenie kapacity pre triedenie komunálneho odpadu.

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 odpadoch 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 za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov – zberné
nádoby podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch, veľkokapacitné kontajnery pre odpady, 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;
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C/ Nákup ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov - 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), zariadenia 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 biologicky rozložiteľného KO).
Projekty zamerané výlučne na nákup ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu, ktoré
samostatne neprispievajú k zvýšeniu kapacity pre triedenie KO, nespĺňajú podmienku poskytnutia príspevku
týkajúcu sa oprávnenosti aktivít realizácie projektu.
Rozsah druhov odpadov, na triedený zber ktorých je zameraná táto výzva :
20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad parkov vrátane odpadu z cintorínov,
20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (pochádzajúci výlučne z domácností),
20 03 08 - drobný stavebný odpad,
20 03 07 - objemný odpad,
20 01 25 - jedlé oleje a tuky,
20 01 10 - šatstvo,
20 01 11 - textílie,
20 01 13 - rozpúšťadlá
20 01 14 - kyseliny
20 01 15 - zásady
20 01 28 - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, iné ako uvedené v 20 01 27
Vybrané doplňujúce informácie:











Žiadateľ predkladá formulár ŽoNFP a všetky prílohy prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň predkladá
formulár ŽoNFP (po jeho odoslaní spolu s prílohami prostredníctvom ITMS2014+) prostredníctvom eschránky ( žiadateľ musí disponovať aktívnou e-schránkou a občianskym preukazom so ZEP )!!
Žiadateľ, ktorým je obec, musí mať schválený program rozvoja obce / spoločný program rozvoja obcí a
príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 8 ods. 6 / § 8a ods. 4 zákona o podpore
regionálneho rozvoja;
Definícia zariadenia na zber odpadov je upravená v § 5 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“);
Definícia zberného dvora je upravená v § 80 ods. 6 zákona o odpadoch;
Zákon o odpadoch – č.79/2015 Z.z. (https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79)
V rámci výzvy nie je oprávnený nákup zariadení na recykláciu odpadov ale výlučne na mechanickú úpravu KO
pred ich zhodnotením. Vzhľadom na zavedenú rozšírenú zodpovednosť výrobcov v súlade so zákonom o
odpadoch nie je v rámci tejto aktivity oprávnený nákup dotrieďovacích liniek na tie prúdy odpadov, na ktoré
sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov v zmysle zákona o odpadoch;
Žiadateľ je povinný mať najneskôr ku dňu doplnenia ŽoNFP (v rámci administratívneho overovania ŽoNFP)
VO na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu minimálne v stave vyhlásené s výnimkou: podlimitnej zákazky
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na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu, ktorú bude realizovať
prostredníctvom EKS a zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO;
Povolenie na realizáciu projektu, môže byť vydané a nadobudnúť právoplatnosť aj po termíne predloženia
ŽoNFP, avšak najneskôr ku dňu doplnenia ŽoNFP v rámci administratívneho overovania;

Vybrané príklady neoprávnených výdavkov:









výstavba alebo rekonštrukcia stojísk na umiestnenie zberných nádob triedeného zberu KO
nákup zberových vozidiel a iných dopravných prostriedkov na zmesový KO;
nákup drviča drobného stavebného odpadu;
nákup zariadení na recykláciu odpadov (napr. kompostáreň biologicky rozložiteľného KO);
nákup dotrieďovacích liniek pre všetky druhy odpadov;
výstavba alebo rekonštrukcia dotrieďovacích hál pre všetky druhy KO;
nákup záhradného náradia, krovinorezov, fúrikov a pod., ktoré neprispievajú k triedenému zberu KO;
nákup alebo modernizácia kamerového systému, ktorý nie je umiestnený v rámci novovybudovaného,
resp. rekonštruovaného existujúceho zberného dvora alebo zariadenia na triedený zber KO;
 nákup osobných vozidiel;
 nákup zberných nádob, zberových vozidiel, či iných strojov určených pre triedený zber zložiek KO, na
ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a na biologicky ozložiteľný
kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (§ 83 zákona o odpadoch);

Citácie zo Zákona o odpadoch ( zákon č. 79/2015 Z.z..) , v súvislosti s odvolávkami v texte:
§5
Zariadenia na nakladanie s odpadom
(1) Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v stavbe, alebo inak primerane
zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov.
§ 80
(6) Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo
združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo
združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad,
odpady, ktorých zber na zbernom dvore umožňuje tento zákon, a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu
triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.
§ 81
(5) Náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený zber zložiek komunálnych odpadov,
pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obec môže ustanoviť vo všeobecne záväznom nariadení iný spôsob úhrady
nákladov na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad.
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