
 
                                       Mestský úrad v Nitre  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
 

 V Nitre dňa  10.11.2010 
 Číslo materiálu: 2010/2010              

 
 

Mestskému  zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
k bodu: Návrh sumy prostriedkov ako 5% spolufinancovanie projektu „Intenzifikácia 
dotrieďovania odpadu zo separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Nitra“ 
 
 
 
Predkladá                                                                  Návrh na uznesenie: 
Jozef Dvonč 
primátor mesta Nitry 
mesta Nitry 
 
  
 
                                                    
 
 
 
Spracoval: 
Miloslav Kramár   
referent OH 
                                 
                                  
 
 
Prizvať: 
Ing. Ladislav Peniaško 
riaditeľ firmy Nitrianske komunálne služby 
s. r. o. 
 
                               
 
 
                                                                                                         
                                                                                                                             
 
 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
p r e r o k o v a l  o 
Návrh sumy prostriedkov ako 5% 
spolufinancovanie projektu 
„Intenzifikácia dotrieďovania odpadu 
zo separovaného zberu komunálneho 
odpadu v meste Nitra“ 
s c h v a ľ u j e 
prostriedky v sume 4 900,-€ ako 5% 
spolufinancovanie projektu 
„Intenzifikácia dotrieďovania odpadu 
zo separovaného zberu komunálneho 
odpadu v meste Nitra“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................... 
   podpis predkladateľa 
 
 
 
 
 



Mesto Nitra predkladá na Recyklačný fond SR  projekt:  
 
„Intenzifikácia dotrieďovania odpadu zo separovaného zberu komunálneho odpadu 
v meste Nitra“ 
 
Tento projekt má ambíciu nadviazať na úspešné projekty mesta Nitra, ktoré pomohli 
intenzifikovať separovaný zber v meste. 
V projekte je premietnuté: 
- minimálne náklady na vstupy 
- maximálne využitie už jestvujúcich kapacít ako i nového  technického vybavenia 
- zohľadnenie skúseností z predchádzajúceho obdobia separácie KO v meste Nitra 
 
Zameranie projektu: Zber odpadov, úprava odpadov 
 
Projekt „Intenzifikácia dotrieďovania odpadu zo separovaného zberu komunálneho odpadu 
v meste Nitra“ predkladá mesto Nitra, ktoré má týmto projektom snahu zabezpečiť 
zefektívnenie a zintenzívnenie dotrieďovania odpadu zo separovaného zberu, ktoré umožní 
udržať a zvýšiť stav vyseparovaných a materiálovo zhodnotených druhotných surovín. 
Zefektívnenie separovaného zberu v meste Nitra prispeje k priblíženiu cieľom POH SR 
a cieľom Komoditných programov sektorov Recyklačného fondu. Okrem toho sa zabezpečí 
zvýšenie napĺňania spracovateľských kapacít, ktoré majú v súčasnosti na Slovensku 
dostatočné rezervy. 
Zvýšením dotrieďovacej kapacity odpadu zo separovaného zberu KO vytvorí mesto Nitra 
predpoklad k udržaniu množstva vytriedených druhotných surovín z komunálneho odpadu 
a zároveň prispeje k ochrane životného prostredia ako celku.  
 
Náklady na realizáciu predkladaného projektu  sú v celkovej sume  98 000,- € 
Mesto Nitra sa musí na spolufinancovaní podieľať   vo výške 5% z nákladov projektu čo 
predstavuje sumu  4 900,- € 
Táto suma je vkladom mesta do realizácie daného projektu. vo forme realizovaných akcií 
týkajúcich sa intenzifikácie dotrieďovania odpadu zo separovaného zberu komunálneho 
odpadu v meste Nitra. Konkrétne ide o budovanie oplotení stojísk pre nádoby na zber 
komunálnych odpadov a separátov čím sa zabezpečuje lepšia prístupnosť obyvateľov 
k nádobám na zber separátov, čo prispieva  k vyššej účinnosti triedenia jednotlivých  
separátov hlavne sklo, papier a plast.  
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