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Názov projektu Názov projektu: Zakúpenie kompostérov na
predchádzanie vzniku BRKO pre Mikroregión Východný Hont
Kód projektu: 310011L530
Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov v na území Mikroregiónu Východný Hont, v obciach Príbelce, Senohrad, Sucháň, Dolné
Plachtince, Litava, Dačov Lom, Lackov, Horné Plachtince, Stredné Plachtince. Hlavnou aktivitou projektu je
„Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania
kompostérov“. Realizácia hlavnej aktivity projektu sa predpokladá na 6 mesiacov. Za uvedené obdobie dôjde k
obstaraniu 1470 kompostérov pre domácnosti a verejné priestranstvá. Poskytnutím kompostérov občanom sa
zjednoduší prístup k možnosti zhodnocovať BRKO a rátame s nárastom jeho zhodnotenia. Realizovaním
projektu sa zlepší životné prostredie a to hlavne odstránením divokých skládok domového biologicky
rozložiteľného odpadu a ukončenie spaľovania zelene z parkov a záhrad.
Stručný popis projektu: Hlavnou aktivitou projektu je „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov“. Realizácia hlavnej aktivity projektu sa
predpokladá na 6 mesiacov. Za uvedené obdobie dôjde k obstaraniu 1470 ks 1050 l kompostérov pre
domácnosti a verejné priestranstvá. Hodnoty údajov pre jednotlivé obce sú v nasledovnom poradí: názov
obce: počet obyvateľov; počet rodinných domov; počet domácností; počet kompostérov pre rodinné domy;
počet bytových domov; počet domácností v bytových domoch; počet kompostérov pre bytové domy; zelené
plochy na verejných priestranstvách; počet kompostérov na verejných priestranstrastvách; Dačov Lom: 413;
230; 116; 222; 3; 15; 3; 201239; 5; Dolné plachtince: 623; 195; 195; 187; 5; 50; 5; 26 000; 3;Horné Plachtince:
201; 75; 79; 75; 1; 6; 1; 85 000; 2;Litava: 762; 155; 235; 148; 4; 25; 4; 19 000; 3;Príbelce: 559; 246; 182; 235; 4;
18; 4; 52 750; 7;Senohrad: 780; 160; 144; 149; 9; 84; 9; 23 200; 3;Stredné Plachtince: 645; 285; 225; 279; 1; 7;
1; 55 100; 5;Sucháň: 265; 85; 87; 80; 3; 22; 3; 29 413; 2;Lackov: 97; 32; 33; 32; 1; 4; 1; 3 000; 2;SPOLU: 4345;
1463; 1296; 1407; 31; 231; 31; 494 702; 32;CELKOVÝ POČET KOMPOSTÉROV: 1 470 ks.
Kompostéry budú umiestnené pri rodinných domoch, pri bytových domoch a na verejných priestranstvách ako
sú cintorín, dvor obecného úradu, športové ihrisko a pod.
Poskytnutím kompostérov občanom sa zjednoduší prístup k možnosti zhodnocovať BRKO a rátame s nárastom
jeho zhodnotenia. Kompostéry by boli umiestnené na záhradách občanov vlastniacich rodinné domy.

Združenie nedisponuje žiadnymi technickými prostriedkami potrebnými na spracovanie BRKO. Žiadateľ
nerealizoval projekt podporený z OP ŽP v programovom období 2007 – 2013, Envirofondu, Recyklačného
fondu alebo iných verejných zdrojov. Predkladaný projekt nenadväzuje na žiadny už skôr realizovaný projekt.
Obec Cerovo, ktorá je členom Združenia sa nezapojí do realizácie projektu, nakoľko si nádoby na
kompostovanie obstaráva vo vlastnej réžií.
Zazmluvnená výška NFP: 156 750,00 EUR

