Mesto Hanušovce nad Topľou
realizuje projekt

"Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu
v meste Hanušovce nad Topľou"
KÓD ITMS2014+: 310011C213
Mesto Hanušovce nad Topľou od júna 2016 realizuje dopytovo orientovaný projekt s názvom „Kompostáreň na
biologicky rozložiteľný odpad v meste Hanušovce nad Topľou“. Projekt sa realizuje v rámci Operačného programu
Kvalita životného prostredia, kód operačného programu 31000 a v rámci prioritnej osi 310010-1. Udržateľné využívanie
prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja enviromentálnej infraštruktúry. S konkrétnym cieľom Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu, opätovné použitie a recykláciu, a taktiež podporu
predchádzania vzniku odpadov. Celkové schválené výdavky projektu sú vo výške 172 628,58 €. Z toho nenávratný
fiannčný príspevok je 163 997,15 €. Projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom ( 85%) a štátnym rozpočtom (10%).
Mesto sa podieľa na financovaní 5%-ami z vlastných zdrojov. Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku je
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskou agentúrou životného prostredia. Hlavnou
aktivitou projektu sú stavebné práce „zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO)“.
Projekt začal realizáciou hlavnej aktivity teda vypracovaním projektovej dokumentácie. Samotná výstavba ako
aj zakúpenie príslušenstva ku kompostárni je plánované na jeseň roku 2017. Kapacita kompostárne nebude prevyšovať
100 t ročne a bude slúžiť výlučne na zhodnotenie zeleného odpadu pre mesto Hanušovce nad Topľou a jej obyvateľov.
Projekt zastrešuje nákup hnuteľných vecí nevyhnutných na zabezpečenie prevádzky malej kompostárne a na
zabezpečenie účelného zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu. K zberu a spracovaniu BRKO budú slúžiť
zariadenia – traktor s príslušenstvom (čelný nakladač, štiepkovač a traktorový príves), čerpadlo s elektrocentrálou,
nádrž na vodu).
Materiálovým vstupom pre kompostáreň bude odpad zaradený do kategórie biologicky rozložiteľného odpadu
a výstupom bude produkt – kompost, ktorý nie je evidovaný ako odpad. Kompost bude použitý na údržbu alebo
zakladanie verejnej a súkromnej zelene a prerozdelený občanom mesta. Použitý bude na mimoprodukčné plochy
a nebude predmetom predaja. Správne zvolená forma a technológia kompostovania môže pre mesto a jej obyvateľov
priniesť značné finančné úspory, ktoré sa prejavia najmä v znížení nákladov na odvoz biologických odpadov na skládky
alebo do spaľovne, kedy náklady na 1 tonu spracovania biologicky rozložiteného odpadu sú nižšie ako spracovanie tohto
odpadu spaľovaním alebo uložením na skládku. Zabezpečením možnosti triedenia BRKO sa predpokladá 20% zníženie
objemu zmesového komunálneho odpadu a s tým spojených nákladov. Vyprodukovaný kompost nebude certifikovaný,
z tohto dôvodu nie je možné ho predať iným subjektom. Nakoľko nebude certifikovaný v zmysle predpisov o použití
hnojív, nie je možné ho použiť na poľnohopodárske účely. Využije sa na úpravu verejnej zelene v meste. Vzhľadom
k tomu, že mesto nepredpokladá predaj kompostu, v prípade jeho poskytnutia obyvateľom to bude považovať ako
motivačný príspevok pre obyvateľov na udržanie, prípadne zvýšenie objemov zhodnocovania biologicky rozložiteľného
odpadu v meste a udržateľnosť celého projektu.
Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie
a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Plánované ukončenie projektu je stanovené na január 2018.
Projekt prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a poskytovaných služieb občanom mesta, rozšíreniu
separovaného zberu o BRKO, zníženiu nákladov a zvýšeniu úspor, čo povedie k znižovaniu nárokov na poplatky vyberané
od občanov. Ochranou životného prostredia a podporou efektívneho využívania zdrojov projekt taktiež prispeje
k princípu udržateľného rozvoja.
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