
 

                       

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU 

 

Názov projektu Technické vybavenie kompostoviska v meste Kremnica 

Kód ITMS 310011B064 

Prijímateľ  
Názov Mesto Kremnica 

Sídlo 
Štefánikovo námestie 1/1, 

96701 Kremnica, Mesto Kremnica 

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia 

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 

Žiar nad Hronom Kremnica - - 

    

 

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie 
projektu (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

06/2017     
(skutočný začiatok 22.08.2017) 

03/2018  

Výdavky projektu v EUR 

Celkové oprávnené výdavky 574 980,00 € 

Z toho 
NFP 546 231,00 € 

Vlastné zdroje 28 749,00 € 

 

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

Cieľom projektu je zlepšenie logistiky zberu BRKO, 
efektívnejšia manipulácia s týmto druhom odpadu a 
zvýšenie miery zhodnotenia BRKO na území mesta. 



 

                       

Dosiahnuté výsledky 
projektu vrátane 
merateľných ukazovateľov 

Bola zakúpená technológia zvýšenie miery zhodnotenia 
BRKO na území mesta: 
 
- Kolesový traktor DeutzFahr 5120 
- Drvič drevného odpadu Pezzolato S 9000 G  
- Svahový mulčovač AGRIMASTER FA-200 
- Bubnový rotačný triedič Pezzolato L3000Mini 
- Kontajner KAB-11 m3 – otvorený 
- Kontajner 20 m3 – otvorený 
- Čelový kolesový kĺbový nakladač JCB 407 AGRI 
- Rezací a miešací voz na biologické odpady ZAGO    
   EcoCompact 13S 
- Ťahaný prekopávač kompostu Pezzolato PRT2500 
- Náves tandemový trojstranný OL/TDK120 + Hydraulický 
ramenný nakladač OEHLER OL 5300 
 

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

Predmetom predloženého projektu je obstaranie 
technologického vybavenia pre zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu (BRKO) 
vyprodukovaných v rámci záujmového územia Mesta 
Kremnice, a to najmä zo záhrad, parkov a verejných 
priestranstiev. Mesto Kremnica sa hrdí titulom Zelené 
mesto, najmä kvôli svojej lokalizácii uprostred okolitých 
lesov, ale aj kvôli výmere trávnatých plôch a zelene v 
intraviláne mesta. S týmto faktom úzko súvisí aj nadmerná 
produkcia biologicky rozložiteľných zložiek komunálnych 
odpadov (tráv z kosenia zelených plôch, orezaných konárov, 
náletových drevín) z verejných plôch a domácností, ktorá je 
značne vyššia ako v prípade iných slovenských miest.  
Hlavná aktivita projektu bude zameraná na nákup 
hnuteľných vecí na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu, ktoré budú slúžiť jednak na 
zhodnocovanie ako aj na zber biologicky rozložiteľných častí 
komunálnych odpadov, nakoľko ten je v súčasnosti v meste 
Kremnica nedostatočne zabezpečený. Výsledkom projektu 
bude zlepšenie logistiky zberu BRKO, efektívnejšia 
manipulácia s týmto druhom odpadu a zvýšenie miery 
zhodnotenia BRKO na území mesta. Mesto Kremnica v rámci 
svojich vlastných investičných aktivít zabezpečuje 
vybudovanie malej kompostárne, ktorej ročná kapacita 
neprevyšuje 100 ton vyprodukovaného kompostu a 
predmetom projektu bude nákup technického vybavenia, 
ktoré bude slúžiť v rámci vybudovanej malej kompostárne 
na technologické procesy spojené so zhodnocovaním BRKO. 



 

                       

Kontakt na prijímateľa 

Ing., Mgr. Alexander Ferenčík 
Primátor mesta  
Mesto Kremnica 
 
 
Personálne riadenie projektu  
Ing. Jaroslava Sedláčková  
 
Tel. kontakt: 045/6782723 
msu@kremnica.sk 

 

 
 

 


