
Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

PREDMET PODPORY NFP 
 

 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Centrum zhodnocovania BRKO v Zemplínskom Jastrabí 
Kód ITMS 24140110242 
Operačný program 2410000 OP Životné prostredie 
Spolufinancovaný z Kohézny fond, Štátny rozpočet 
Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo  
Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 

4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
Forma financovania 

Hospodárenie s domácim priemyselným 
odpadom 

100 Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 
výdavkov Projektu (%) 

Územná oblasť 

Činnosti súvisiace so životným prostredím 100 Vidiecke oblasti 

 
2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II Východné Slovensko 
NUTS III Košický kraj 
Okres Trebišov 
Obec Zemplínske Jastrabie 
Ulica - 
Číslo - 
 

 
3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Zefektívnenie separovaného zberu KO zavedením separácie BRKO a zvýšenie množstva 

zhodnocovaných odpadov vybudovaním kompostárne  
Špecifický cieľ projektu 1 Realizácia propagačných aktivít projektu zameraných na zvýšenie osvety a informovanosti 

o separovanom zbere komunálnych odpadov 
Špecifický cieľ projektu 2 Realizácia propagačných aktivít projektu zameraných na zvýšenie osvety a informovanosti 

o zhodnocovaní komunálnych odpadov 
Špecifický cieľ projektu 3 Vybudovanie kompostárne v obci Zemplínske Jastrabie 
Špecifický cieľ projektu 4 Zakúpenie techniky na zber a úpravu BRKO pred jeho zhodnotením 
Špecifický cieľ projektu 5 Zavedenie povinného separovaného zberu pre BRKO zakúpením veľkoobjemových 

kontajnerov 
Špecifický cieľ projektu 6 Rozšírenie počtu separovaných zložiek komunálneho odpadu o BRKO 
Špecifický cieľ projektu 7 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov zlepšením 

systému zabezpečenia tohto zberu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora 
Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Rok 
Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Vý
sl
ed
ok
 

Počet uskutočnených informačných aktivít 
zameraných na zvyšovanie osvety a propagácie 
v oblasti separovaného zberu komunálnych 
odpadov 

počet 0,0000 2012 1,0000 2013 

Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvety 
a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov 
/BRKO/ 

počet 
0,0000 

 
2012 1,0000 2013 

Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľných odpadov 

počet 0,0000 2012 1,0000 2013 

Počet vyseparovaných zložiek komunálnych 
odpadov 

počet 0,0000 2012 1,0000 2013 

Počet zakúpených kontajnerov počet 0,0000 2012 3,0000 2013 
Počet zakúpených zariadení na úpravu 
vyseparovaných zložiek odpadov pred ich 
zhodnotením alebo environmentálne vhodným 
zneškodnením 

počet 0,0000 2012 2,0000 2013 

Počet zakúpených zberových vozidiel počet 0,0000 2012 1,0000 2013 
Počet žien využívajúcich výsledky projektu počet 0,0000 2012 328,0000 2013 

D
op
ad

 

Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov t/rok 0,0000 2013 400,0000 2018 
Množstvo upravených odpadov pred ich 
zhodnotením alebo environmentálne vhodným 
zneškodnením 

t/rok 0,0000 2013 400,0000 2018 

Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných 
odpadov 

t/rok 0,0000 2013 400,0000 2018 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 0,0000 2013 0,0000 2018 
Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do 
informačných aktivít zameraných na zvyšovanie 
osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu 
komunálnych odpadov 

počet 0,0000 2013 660,0000 2018 

Počet obyvateľov a subjektov zapojených do 
aktivít zameraných na zvyšovanie osvety 
a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov 
/BRKO/ 

počet 0,0000 2013 660,0000 2018 

Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu 
na celkovom počte užívateľov /ženy+muži/ 
výsledkov projektu 

% 0,0000 2013 50,0000 2018 

 

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontáln ym prioritám  

Typ Názov indikátora 
Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Rok 
Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Horizontálna priorita informačná spoločnosť 

Vý
sl
ed
ok -      

-      
-      

D
op
ad

 -      
-      
-      

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

Vý
sl
ed
ok
 

Počet uskutočnených informačných aktivít 
zameraných na zvyšovanie osvety a propagácie 
v oblasti separovaného zberu komunálnych 
odpadov 

počet 0,0000 2012 1,0000 2013 

Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvety 
a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov 
/BRKO/ 

počet 
0,0000 

 
2012 1,0000 2013 

Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľných odpadov 

počet 0,0000 2012 1,0000 2013 

Počet vyseparovaných zložiek komunálnych 
odpadov 

počet 0,0000 2012 1,0000 2013 

Počet zakúpených kontajnerov počet 0,0000 2012 3,0000 2013 



Počet zakúpených zariadení na úpravu 
vyseparovaných zložiek odpadov pred ich 
zhodnotením alebo environmentálne vhodným 
zneškodnením 

počet 0,0000 2012 2,0000 2013 

Počet zakúpených zberových vozidiel počet 0,0000 2012 1,0000 2013 

D
op
ad

 

Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov t/rok 0,0000 2013 400,0000 2018 
Množstvo upravených odpadov pred ich 
zhodnotením alebo environmentálne vhodným 
zneškodnením 

t/rok 0,0000 2013 400,0000 2018 

Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných 
odpadov 

t/rok 0,0000 2013 400,0000 2018 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 0,0000 2013 0,0000 2018 
Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do 
informačných aktivít zameraných na zvyšovanie 
osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu 
komunálnych odpadov 

počet 0,0000 2013 660,0000 2018 

Počet obyvateľov a subjektov zapojených do 
aktivít zameraných na zvyšovanie osvety 
a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov 
/BRKO/ 

počet 0,0000 2013 660,0000 2018 

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity 

Vý
sl
ed
ok -      

-      
-      

D
op
ad

 -      
-      
-      

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

Vý
sl
ed
ok Počet žien využívajúcich výsledky projektu počet 0,0000 2012 328,0000 2013 

-      
-      

D
op
ad

 

Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu 
na celkovom počte užívateľov /ženy+muži/ 
výsledkov projektu 

% 0,0000 2013 50,0000 2018 

-      
-      

       
 
5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projekt u 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 
(názov merateľného ukazovateľa výsledku) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1 
 
 
 

Aktivita 1  Výstavba kompostárne na 
zhodnocovanie BRKO a obstaranie techniky 
a kontajnerov na jeho zber a úpravu 

Počet zakúpených kontajnerov počet 3 
Počet zakúpených zberových vozidiel  počet 1 

 
Počet vyseparovaných zložiek komunálnych 
odpadov 

počet 1 

Počet žien využívajúcich výsledky projektu počet 328 
Počet aktivít zameraných na zvyšovanie 
osvety a propagácie v oblasti 
zhodnocovania odpadov /BRKO/ 

počet 1 

Počet vybudovaných zariadení na 
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 
odpadov  

počet 1 

Počet zakúpených zariadení na úpravu 
vyseparovaných zložiek odpadov pred ich 
zhodnotením alebo environmentálne 
vhodným zneškodnením 

počet 2 

Počet uskutočnených informačných aktivít 
zameraných na zvyšovanie osvety 
a propagácie v oblasti separovaného zberu 
komunálnych odpadov  

počet 1 

 
 



 
 
6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu 
 Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) 
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú 
aktivitu) 

  

Aktivita 1  Výstavba kompostárne na 
zhodnocovanie BRKO a obstaranie 
techniky a kontajnerov na jeho zber a 
úpravu 

03/2012 08/2013 

Podporné aktivity   
Riadenie projektu 03/2012 08/2013 
Publicita a informovanosť 12/2010 08/2013 

 

 
7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

637001  Školenia, kurzy, semináre, 
porady, konferencie, sympóziá 

1 000,00 0,00 1 000,00 Aktivita 1  Výstavba kompostárne na 
zhodnocovanie BRKO a obstaranie 
techniky a kontajnerov na jeho zber a 
úpravu 

637003  Propagácia, reklama 
a inzercia 

2 000,00 0,00 2 000,00 Aktivita 1  Výstavba kompostárne na 
zhodnocovanie BRKO a obstaranie 
techniky a kontajnerov na jeho zber a 
úpravu 

637004  Všeobecné služby 
 

1 000,00 0,00 1 000,00 Publicita a informovanosť 

637005  Špeciálne služby 
 

20 900,00 0,00 20 900,00  

 1 000,00 0,00 1 000,00 Aktivita 1  Výstavba kompostárne na 
zhodnocovanie BRKO a obstaranie 
techniky a kontajnerov na jeho zber a 
úpravu 

 2 900,00 0,00 2 900,00 Aktivita 1  Výstavba kompostárne na 
zhodnocovanie BRKO a obstaranie 
techniky a kontajnerov na jeho zber a 
úpravu 

 17 000,00 0,00 17 000,00 Riadenie projektu 
713004  Nákup prevádzkových 
strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia  

11 500,00 0,00 11 500,00 Aktivita 1  Výstavba kompostárne na 
zhodnocovanie BRKO a obstaranie 
techniky a kontajnerov na jeho zber a 
úpravu 

713005  Nákup špeciálnych strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky, 
náradia a materiálu 

110 253,31 0,00 110 253,31 Aktivita 1  Výstavba kompostárne na 
zhodnocovanie BRKO a obstaranie 
techniky a kontajnerov na jeho zber a 
úpravu 

714004  Nákup nákladných vozidiel, 
ťahačov, prípojných vozidiel, 
dopravných pracovných strojov, 
traktorov 

105 756,77 0,00 105 756,77 Aktivita 1  Výstavba kompostárne na 
zhodnocovanie BRKO a obstaranie 
techniky a kontajnerov na jeho zber a 
úpravu 

716  Prípravná a projektová 
dokumentácia  

18 000,00 0,00 18 000,00 Aktivita 1  Výstavba kompostárne na 
zhodnocovanie BRKO a obstaranie 
techniky a kontajnerov na jeho zber a 
úpravu 

717001  Realizácia nových stavieb 399 259,23 0,00 399 259,23  
 383 259,23 0,00 383 259,23 Aktivita 1  Výstavba kompostárne na 

zhodnocovanie BRKO a obstaranie 
techniky a kontajnerov na jeho zber a 
úpravu 

 16 000,00 0,00 16 000,00 Aktivita 1  Výstavba kompostárne na 
zhodnocovanie BRKO a obstaranie 
techniky a kontajnerov na jeho zber a 
úpravu 



920  Rezerva na nepredvídané 
výdavky 

8 800,00 0,00 8 800,00  

 8 800,00 0,00 8 800,00 Aktivita 1  Výstavba kompostárne na 
zhodnocovanie BRKO a obstaranie 
techniky a kontajnerov na jeho zber a 
úpravu 

CELKOVO 678 469,31 0,00 678 469,31  
 

 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky (v EUR) 
Neoprávnené 

výdavky (v EUR) 
Výdavky celkovo (v EUR) 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1 Aktivita 1  Výstavba kompostárne na 

zhodnocovanie BRKO a obstaranie 
techniky a kontajnerov na jeho zber a 
úpravu 

660 469,31 0,00 660 469,31 

Podporné aktivity    
Riadenie projektu 17 000,00 0,00 17 000,00 
Publicita a informovanosť 1 000,00 0,00 1 000,00 

CELKOVO 678 469,31 0,00 678 469,31 

 


