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Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese Malacky 

V januári 2017 podpísal TEKOS Malacky s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej 

republiky Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-

SC111-2016-11/15, na základe ktorej zabezpečí technické vybavenie na riešenie 

súčasnej situácie nakladania so zeleným a stavebným odpadom v meste Malacky a okolí. 

V rámci projektu budú zakúpené: 

Zberové vozidlo na zvoz BRO s rotačným lisovaním, 

traktor s nosičom kontajnerov,  drvič dreveného odpadu,  

miešací voz s hydraulickou rukou,  

teleskopický nakladač, drvič stavebného odpadu, 

ramenový nakladač, príves za ramenový nakladač,vysokozdvižný vozík,  

5 ks kontajnerov na stavebný odpad, mostová váha  

zberné nádoby na bioodpad  v objeme 120 l v počte 5000 ks. 

Celkový rozpočet projektu je plánovaný vo výške 1 127 887,33 Eur, z toho výška 

schváleného nenávratného príspevku predstavuje sumu 1 071 492,96 Eur 

a spolufinancovanie projektu predstavuje suma 56 394,37 Eur z vlastných zdrojov 

prijímateľa. 

Projekt „Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese Malacky“ (kód projektu 310011B483) 

je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ. Realizácia projektu prebieha v rámci 

Operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritnej osi 1. Udržateľné využívanie 

prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Investičnej 

priority: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky 

environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v 

súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek, Špecifického cieľa: 1.1.1 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné 

použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Riadiacim orgánom je 

Ministerstvo životného prostredia SR. 

Strategickým zámerom projektu je zvýšenie separácie zložiek zo zmesového 

komunálneho odpadu a to najmä vytvorením kapacít, posilnením techniky na zvoz a 

mechanickú úpravu odpadu. Aktuálny stav nedovoľuje takýto triedený zber biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) a drobného stavebného odpadu (DSO) 

uskutočňovať. Realizáciou predkladaného projektu sa dosiahne zabezpečenie 

dostatočného množstva zberných nádob a technológií na zber a mechanickú úpravu 

odpadu, čím sa zníži množstvo zmesového komunálneho odpadu na polovicu súčasného 

množstva, a tak dôjde k zvýšeniu miery zhodnocovania produkovaných BRKO a DSO a 

zníženie množstva odpadu ukladaného na skládkach. Realizáciou projektového zámeru 

sa predpokladá zvýšenie množstva vytriedeného BRKO a DSO o 2017,17 ton ročne, čím 

sa zároveň podporí predchádzanie vzniku odpadu a čiernych skládok v meste Malacky. 
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