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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

 

1) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Sprostredkovateľský orgán na 

projekt Triedený zber komunálneho odpadu v Trebišove, kód výzvy OPKZP-PO1-

SC111-2017-32. 

2) Spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa stanovené z celkových oprávnených 

výdavkov  733 985,59 € s DPH v sume max. 36 699,28 € s DPH. 

3) Financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu. 

 
Výška celkových výdavkov:   733 985,59 EUR s DPH 

Výška požadovanej dotácie:   697 286,31 EUR s DPH 

Výška spolufinancovania:   36 699,28 EUR s DPH 

Spôsob spolufinancovania projektu:  vlastné zdroje 
 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Martina Dembická, referentka pre regionálny rozvoj 

  oddelenie výstavby a majetku 

 

 

 

V Trebišove, dňa 13.12.2018       predkladateľ 

 

 

 

 



 
 

Dôvodová správa k projektu  

Triedený zber komunálneho odpadu v Trebišove 

V rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia č. 32, kód OPKZP-PO1-

SC111-2017-32, Mesto Trebišov podáva žiadosť s názvom: „Triedený zber komunálneho odpadu 

v Trebišove“. 

Prvoradým zámerom a cieľom projektu je zvýšiť kapacitu triedeného zberu komunálnych 

odpadov v celom katastrálnom území mesta Trebišov. Výstavbou zberného dvora zabezpečíme 

zvýšenú kvalitu životného prostredia a bezprostredného životného priestoru obyvateľom mesta vo 

všetkých jeho lokalitách. Realizáciou tohto projektu dôjde aj k informačným aktivitám, ktoré 

povedú k zvýšeniu povedomia o ochrane životného prostredia aj medzi samotnými občanmi mesta, 

čím zabezpečíme podporu predchádzania vzniku odpadov. 

Cieľ projektu dosiahneme vybudovaním a sprevádzkovaním zberného dvora pre zvýšenie 

kapacity triedeného zberu KO s ročnou kapacitou 612,97 ton a obstaraním technológie nevyhnutnej 

na prevádzkovanie zberného dvora. Zrealizovaním projektu dôjde k racionalizácii a k zefektívneniu 

nakladania s odpadmi a to biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z verejných 

priestranstiev, drobného stavebného odpadu, zeminy a kameniva, jedlých tukov a olejov, šatstva, 

textílií a objemného odpadu. Jednotlivé druhy odpadov, ktoré sú predmetom predkladaného 

projektu sa budú zo záujmového územia dočasne zhromažďovať na vybudovanom zbernom dvore 

a následne budú odovzdávané organizácii oprávnenej na nakladanie s predmetnými druhmi 

odpadov. 

Podľa vypracovanej projektovej dokumentácie je výstavba zberného dvora rozdelená na stavebné 

objekty a to: 

SO 01 – Stavebné objekty 

SO 01.1 Garáž pre techniku – parc. č. 2813/1, 2813/7 

SO 01.2 Prístrešok pre kontajnery – par. č. 2813/1, 2813/7  

SO 01.3 Vrátnica – parc. č. 2813/1 

SO 01.4 Oplotenie – parc. č. 2813/1, 2813/3 

SO 01.5 Mostová váha – parc. č. 2813/1 

SO 02 – Spevnené plochy 

SO 02.1 Spevnené plochy – par. č. 2813/1, 2813/7, 2812/3 

SO 02.2 Rampa – parc. č. 2813/1 

SO 03 – Elektrorozvody 

SO 03.1 Areálové osvetlenie – parc. č. 2813/1, 2813/7, 2812/3 

SO 04 – Vodné hospodárstvo 

SO 04.1 Areálová dažďová kanalizácia – parc. č. 2813/1, 2813/7, 2812/3 

Časový harmonogram realizácie projektu: 09/2019 – 09/2020 

 

V rámci projektu sa zrealizuje nákup hnuteľných vecí a nákup zariadení na mechanickú 

úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek KO na podporu triedeného zberu 

nasledovne: 

o traktor s čelným nakladačom vr. príslušenstva (vidly s pridržiavačom, základná lopata, 

kombinovaná lopata), 

o traktorový príves, 



 
 

o  komunálne vozidlo s ramenovým reťazovým nosičom kontajnerov, 

o veľkokapacitný zberný kontajner určený na zber prepáleného jedlého oleja 

o veľkoobjemový kontajner – uzavretý,  

o veľkoobjemový kontajner – otvorený, 

o veľlkoobjemový kontajner so sklopným čelom – otvorený 

o štiepkovač (drvič). 

 

 

Spracovala: Mgr. Martina Dembická, referentka pre regionálny rozvoj 


