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V súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch obec je povinná zabezpečiť
nakladanie s BRKO. Zavedenie triedeného zberu BRKO a jeho následného zvozu do
zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – kompostárne by bolo pre
obecnú samosprávu neefektívne z dôvodu vysokých ekonomických nákladov, ktoré by musel
znášať pôvodný pôvodca BRKO - teda samotný obyvateľ Obce Klokočov. Zvýšenie nákladov
by sa
premietlo vo zvýšení poplatku za komunálny odpad v obci. Zabezpečenie
kompostovacích zásobníkov je pre Obec Klokočov z ekonomického hľadiska finančne
náročné, preto sa Obec Klokočov v rámci operačného programu Kvalita životného
prostredia, sa zapojila do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok zameranej na „Podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov“ Obec podala projekt s názvom: „Kompostéry pre zhodnocovanie
BRKO v Obci Klokočov“. Hlavnou aktivitou projektu je predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov. Projekt bol
úspešný a v súčasnej dobe prebieha jeho realizácia. Celkové oprávnené výdavky na
Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 89 613,00 € - z toho Ministerstvo
životného prostredia poskytne finančnú podporu z Európskej únie (NFP) max. do výšky
85 132,35 € a Obec Klokočov sa bude spolupodieľať na financovaní 5%, čo predstavuje
sumu 4 480,65 €. V súčasnej dobe je ukončené v rámci Elektronického trhoviska (EKS)
verejné obstarávanie na dodávateľa kompostérov. Realizácia hlavných aktivít projektu začala
dňom 12.07.2018, kedy nadobudla účinnosť zmluva uzavretá s dodávateľom. Pre trvalo
obývané domácnosti bude na predchádzanie vzniku odpadu zakúpených 640 ks
kompostovacích záhradných zásobníkov, z toho: 434 ks 800 l a 206 ks 1000 l.
Projektovým zámerom je prispieť k naplneniu cieľov z Programu predchádzaniu vzniku
odpadov na rok 2014 až 2018 (ďalej len „PPV“)
a) znižovať vznik BRKO a znižovať podiel BRKO v zmesovom komunálnom odpade
opatreniami, a to: podpora domáceho kompostovania nákupom kompostérov cez OPKŽP; vzdelávanie verejnosti (napr. informovanie formou letákov a výhodách
a prínosoch domáceho kompostovania, o správnych postupoch pri kompostovaní,
o správnom využívaní kompostu). Kompostovaním BRKO v kompostéroch naša obec
prispeje k naplneniu tohto cieľa.
Výsledkom projektu bude 640 ks kompostovacích záhradných zásobníkov rozmiestnených
v trvalo obývaných domácnostiach. Z environmentálneho hľadiska sa eliminuje vznik
čiernych skládok, obec Klokočov prispeje k zníženiu množstva odpadov ukladaných na
skládky odpadov, pretože sa odkloní BRKO z kuka nádoby do kompostéra, menšia frekvencia
zvozu pomocou kuka vozov – menšie znečistenie ovzdušia v obci a v neposlednom rade
z odpadu, ktorý by skončil na skládke. Kúpa kompostérov z finančnej podpory Európskej únie

sa premietne aj do ušetrenia obecných finančných prostriedkov za nákup kompostérov a za
odpad, ktorý by skončil na skládke odpadov. Výsledný produkt kompostovania – kompost
obyvatelia použijú vo vlastnej záhrade a obohatia tak pôdu o organické látky a humus.
Kompostom zabezpečia rastlinám dostatok živín počas celého vegetačného obdobia.
- úsek odpadového hospodárstva -

