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Názov projektu Názov projektu: Zakúpenie kompostérov na 

predchádzanie vzniku BRO v Mikroregióne Červený kameň 

Kód projektu: 310011L536 

 

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov v na území Mikroregiónu Červený Kameň. 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 1479 kompostérov pre domácnosti. 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 564 

ks 900 litrových, 915 ks 700 litrových kompostérov pre domácnosti.  

Hlavnou výhodou kompostovania v plastových kompostéroch je to, že dokážeme jednoduchším spôsobom 

cielene korigovať rozklad kompostovaného materiálu.To znamená, že použitím vhodného kompostéra 

minimalizujeme vplyv vonkajšieho prostredia, ako sú poveternostné podmienky, ale aj striedanie dňa a noci 

na rozkladný proces. Výhody plastových kompostérov nám pomôžu zabezpečiť bezproblémový rozklad 

kompostovaného materiálu, ktorý dokážeme oproti iným spôsobom skrátiť v niektorých prípadoch až o 

polovicu. Kompostéry budú umiestnené pri rodinných domoch a pri bytových domoch. 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 
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domoch; počet kompostérov pre bytové domy; zelené plochy na verejných priestranstvách vm2; počet 

kompostérov na verejných priestranstvách ;Doľany: 1079; 448; 425; 401; 1; 4; 1; 32 139; 0Dubová: 1136; 402; 

418; 359; 1; 6; 1; 51 700; 0Jablonec: 1015; 327; 357; 291; 4; 36; 4; 242 601; 0Vištuk: 1351; 468; 521; 417; 5; 

25; 5; 70 689; 0SPOLU: 4581; 1645; 1721; 1468; 11; 71; 11; 397 129; 0CELKOVÝ POČET KOMPOSTÉROV: 1 

479Plocha zelene z ktorej sa plánuje kompostovať je na úrovni 1 231 344 m2. 

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. 

 
Zazmluvnená výška NFP: 172 044,05 EUR EUR 
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