
 

                       

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU 

 

Názov projektu 
Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou 

Kód ITMS 310011C213 

Prijímateľ  
Názov Mesto Hanušovce nad Topľou 

Sídlo Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

Operačný program Mierová 3, 094 31, Hanušovce nad Topľou 

Prioritná os 
1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej 
infraštruktúry 

Opatrenie 
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so 
zameraním na ich prípravu na opätovné použitie 
a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

 

1. Miesto realizácie projektu 

Okres Obec Ulica Číslo 

Vranov nad Topľou Hanušovce nad 
Topľou 

Mierová 3 

 

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie 
projektu (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

06/2016 04/2017 

Výdavky projektu v EUR 

Celkové oprávnené výdavky 136 809,80 EUR 

Z toho 
NFP 129 969,31 EUR 

Vlastné zdroje   6 840,49 EUR 

 

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

Cieľom projektu je zabezpečenie zhodnocovania biologicky 
rozložiteľného komunálneho odpadu prostredníctvom 
výstavby novej malej kompostárne v k.ú mesta Hanušovce 
nad Topľou, ktorá sa nachádza v okrese Vranov nad Topľou, 
v Prešovskom kraji. Výstavbou kompostárne sa zabezpečí 
zhodnotenie doposiaľ neseparovaného a nespracovávaného 
odpadu rastlinného pôvodu  procesom kompostovania. V 
zmysle vyhlášky č. 371/2015 MŽP SR, ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch  § 11 ods. 14 je 
malá kompostáreň zariadenie na zhodnocovanie BRKO zo 
zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton a BRKO 
pochádza z k.ú príslušnej obce. 
Projektom prispejeme k zlepšeniu kvality životného 



 

                       

prostredia a poskytovaných služieb občanom, rozšírenie 
separovaného zberu o BRO,zníženie nákladov a zvýšenie 
úspor, čo povedie k znižovaniu nárokov na poplatky 
vyberané od občanov. Výsledky projektu bude využívať obec 
a jej obyvatelia. 

Dosiahnuté výsledky 
projektu vrátane 
merateľných ukazovateľov 

PO702 Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych 
odpadov 100 t/rok 

Popis projektu (prínos pre 
regióny, jeho využitie, 
zamestnanosť ap.)  
 
 

Cieľom projektu bolo zabezpečenie zhodnocovania BRKO 
prostredníctvom výstavby novej malej kompostárne a nákup 
technologického vybavenia v katastrálnom území mesta 
Hanušovce nad Topľou, ktoré sa nachádza v okrese Vranov 
nad Topľou, v Prešovskom kraji. Projekt vybudovania 
kompostárne predpokladal so spracovaním objemu 
bioodpadov 100 t/r. Predpokladaná produkcia kompostu z 
uvedeného objemu je 70 t/r. V závislosti od surovinovej 
skladby bioodpadu sa množstvo vyrobeného kompostu v 
priebehu zretia zníži oproti vstupnému množstvu surovín o 
cca 30 %. Časť vstupnej hmoty sa uvoľní vo forme vody a 
oxidu uhličitého. Priemerná doba zretia je 4,5 mesiaca. Z 
hľadiska prevádzky ide o dielčí technologický proces, do 
ktorého vstupuje biologicky rozložiteľný odpad pred jeho 
konečným zhodnotením. Zhodnotený bioodpad z 
kompostárne sa využíva na hnojenie verejnej zelene v meste 
ako aj pre potreby občanov mesta. Vybudovanie 
kompostárne je prínosom pre kontrolovaný a ucelený 
systém nakladania s BRO zo záhrad, cintorínov a 
domácností. Ďalším prínosom projektu je zlepšenie kvality 
života občanov,  zlepšenie životného prostredia a na 
zabránenie vzniku čiernych skládok.  

Zaujímavé informácie 
o projekte ( jeho príbeh)  

Výstavba kompostárne s kapacitou neprevyšujúcou 100 t 
ročne. 
V rámci realizácie projektu bola nakúpená technika : 
Profesionálny nosič nadstavieb, 
Traktor, 
Prekopávač kompostu, 
Štiepkovač, 
Traktorový príves, 
Čerpadlo s elektrocentrálou, 
Nádrž na vodu. 

Kontakt na prijímateľa 

Mesto Hanušovce nad Topľou  
Mierová 3,  
094 31 Hanušovce nad Topľou 

 

 

 

 



 

                       

  
 

 


