
 

      

 

 

Názov projektu:     Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO   

                               produkovaného v domácnostiach 

 

Cieľ projektu:        Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu 

                               na  opätovné  použitie  a recykláciu  a podpora  predchádzania  vzniku   

                               odpadov 

 

Celková výška oprávnených výdavkov:  208 860,00 € 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou 

     
                                                                                                                             

Cieľom projektu Združenia obcí Medzičilizia je obstaranie záhradných kompostérov na 

predchádzanie vzniku BRKO. Na území 3 obcí: Okoč, Čiližská Radvaň a Baloň budú 

kompostéry zapožičané domácnostiam, so zámerom využívať ich priamo v mieste vzniku 

odpadu. Na základe prieskumov a štatistík boli v riešenom území vyšpecifikované nasledovné 

potreby čo do objemu a množstiev: 975 ks kompostérov s objemom 800 l pre obec Okoč, 

250 ks kompostérov s objemom 800 l pre obec Baloň, 325 ks kompostérov s objemom 

800 l pre domácnosti obce Čiližská Radvaň.  

 Vplyvom realizácie projektu žiadateľ dosiahne tieto cieľové hodnoty merateľných 

ukazovateľov: Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov – 1 240 m3 a 

počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu – 1 550 ks. Opodstatnenosť predkladaného 

projektu odôvodňuje najmä to, že pre riešené územie Združenia obcí (Okoč, Baloň a Čiližská 

Radvaň - okres Dunajská Streda) je charakteristická veľmi nízka miera zhodnocovania BRKO 

a bohužiaľ aj vysoké množstvo obyvateľmi vyprodukovaného KO, z ktorého môže tvoriť 

BRKO podľa odhadov až 50 %. Súčasný stav separovania a zhodnocovania BRKO je v území 

neuspokojivý a vyžaduje si preto investície. Najefektívnejšou a najúčinnejšou formou je 

podpora predchádzania vzniku BRKO využívaním kompostérov. Vplyvom realizácie projektu 

sa zníži množstvo KO zneškodňovaných skládkovaním, ako aj náklady s nimi spojené. Dôjde 

k ochrane ŽP územia, k ochrane zdravia a bezpečnosti obyvateľstva, odstránia sa problémy s 

nepovoleným zakladaním pálenísk BRKO, čiernymi skládkami a dodrží sa aj platná 

legislatíva v oblasti nakladania s odpadmi. Projekt je plne v súlade s cieľmi Združenia a 

prispieva aj k dosiahnutiu cieľov zadefinovaných na úrovni TTSK v jeho PHSR na r.2016–

2020 a v Programe predchádzania vzniku odpadu SR. 

http://www.op-kzp.sk/

