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Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 

 
a) návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita 
životného prostredia Mestom Nitra s názvom „Infokampaň so zameraním na predchádzanie vzniku 
odpadov, na podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov“, kód výzvy  OPKZP-PO1-
Info-2017-28, 
 
b) zabezpečenie realizácie projektu „Infokampaň so zameraním na predchádzanie vzniku odpadov, na 
podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov“ v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, 
 
c) výšku maximálnej podpory celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 200 000,- € 
v zmysle výzvy, 
 
d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. Spolufinancovanie projektu je v zmysle podmienok výzvy vo výške 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. maximálnej výške 10 000,- € 
 
e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
s c h v a ľ u j e 

 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného 
prostredia Mestom Nitra s názvom „Infokampaň so zameraním na predchádzanie vzniku odpadov, na 
podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov“, kód výzvy  OPKZP-PO1-Info-2017-28, 
 
b) zabezpečenie realizácie projektu „Infokampaň so zameraním na predchádzanie vzniku odpadov, na 
podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov“ v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, 
 
c) výšku maximálnej podpory celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 200 000,- € 
v zmysle výzvy, 
 
d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. Spolufinancovanie projektu je v zmysle podmienok výzvy vo výške 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. maximálnej výške 10 000,- € 
 
e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
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Dôvodová správa 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program 
Kvalita životného prostredia vyhlásil výzvu č. 28 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku v znení Usmernenia č.2 zo dňa 14.02 2020 zameranú na informačné aktivity. 
Mesto Nitra sa chce zapojiť do predmetnej výzvy projektom v rámci špecifického cieľa 1.1.1 Zvýšenie 
miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a 
podpora predchádzania vzniku odpadov – aktivitou A. Podpora nástrojov informačného charakteru 
so zameraním na predchádzanie vzniku odpadov, na podporu triedeného zberu odpadov a 
zhodnocovania odpadov. Termín predloženia žiadosti je 30.06.2020 a minimálna výška žiadosti je 
30 000,- € a maximálna výška žiadosti je 200 000,- €. Predkladáme materiál na najvyššiu možnú výšku 
žiadosti. 
 
Príklady podporovaných nástrojov informačného charakteru sú:  
- informačné semináre, workshopy, konferencie,  
- interaktívne výstavy s prednáškami,  
- informačné dni na verejných priestranstvách, v rámci konferencií a pod.,  
- mediálne kampane v TV, na internete,  
- informačné stretnutia realizované priamo v teréne s užívateľmi a vlastníkmi pozemkov, ich 
zástupcami, sieťami, - informačné aktivity na školách,  
- praktická environmentálna výchova,  
- zážitkové aktivity environmentálnej výchovy,  
- inšpiratívne a zážitkové programy priamo v prírodnom prostredí,  
- exkurzie, súťaže, študijné cesty, roadshow,  
- tvorba a tlač publikačných materiálov, letákov, brožúr a iných tlačových materiálov a iných 
prezentačných materiálov,  
- tvorba audiovizuálnych dokumentov.  

 
V rámci projektu by sme chceli pripraviť infokampaň v zmysle výsledkov dotazníka o odpadoch, ktorý 
momentálne vypĺňajú obyvatelia mesta a ktorý je prístupný pre verejnosť. 
Hlavnými aktivitami kampane budú:  
- krátke video „cesta odpadu v Nitre“, ktoré by bolo šírené sociálnymi médiami mesta ako napríklad 
stránka mesta 
- krátke spoty, ktoré by edukovali občanov o potrebe prevencie vzniku odpadov 
- súťaž žiakov základných a stredných škôl, ktorých úlohou by bolo natočenie krátkeho filmu 
o prevencii vzniku odpadov a potrebe separovania – víťazom súťaže by boli poskytnuté priestory 
v miestnych televíziách, na stránke mesta alebo v sociálnych médiách 
- súťaž ukončená informačným dňom na verejnom priestranstve, ktorý by informoval všetkých 
občanov o potrebe prevencie vzniku odpadu a o možnostiach využitia druhotných surovín. V rámci 
daného dňa by boli prezentovaní všetci účastníci súťaže 
- diskusie s odborníkmi vysielané v miestnych médiách. 
 
Cieľom projektu je zvýšiť povedomie obyvateľov mesta Nitry o potrebe prevencie vzniku odpadov 
z dôvodu šetrenia životného prostredia. Primárne sa v projekte zameriame na žiakov a študentov 
nitrianskych škôl. 
 
Materiál nebol prerokovaný v Mestskej rade v Nitre. 
 


