Zberný dvor odpadov Gbely – druhá etapa.
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu na predloženie žiadosti o NFP v rámci
operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1 – Udržateľné využívanie
prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry.
Mesto Gbely sa rozhodlo zapojiť sa do tejto výzvy projektom zameraným na dobudovanie
stávajúceho zberného dvora v meste.
Úlohou tohto projektu je dobudovať predmetný zberný dvor odpadov o novú plochu na
zabezpečenie zvýšenia – zväčšenia manipulačného priestoru pri zbere zhromažďovaní
vyseparovaných zložiek odpadov na voľne nevyužívanej ploche na základe doterajších
skúseností z prevádzkovania zberného dvora ako i dovybavenie zberného dvora panelovými
garážami. Zároveň budú realizované drobné stavebné úpravy v jednom boxe SO 04.
Súčasťou projektu je i vybudovanie kontajnerových stojísk vo vybratých lokalitách mesta.
Návrh technického a dispozičného riešenia zberného dvora vychádzal a vyplýva z potreby
zabezpečiť povinnosti mesta Gbely súvisiace s vytvorením podmienok pre zber jednotlivých
zložiek komunálneho odpadu vrátane ich dočasného bezpečného zhromažďovania
jednotlivých zložiek separovaného zberu odpadov vykonávanú donáškovým spôsobom od
pôvodcu odpadov tak, ako to vyplýva zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Zberný dvor
mesta Gbely je t.č. v prevádzke, zámerom je však na základe získaných skúseností dobudovať
a dovybaviť ho o zväčšenie manipulačného priestoru, niektorých zariadení, ako i vybudovať
kontajnerové stojiská vo vybratých lokalitách mesta. Ďalším zámerom je získať v rámci
projektu nové technické vybavenie zberného dvora – traktor s nakladačom, vlečka za traktor,
veľkoobjemové kontajnery, betónové sklady, elektrické kompostéry pre kuchyne organizácií
v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta.

Celkové oprávnené náklady pre projekt sú cca 520 000 €, z toho je spoluúčasť mesta
maximálne vo výške 27 000 €.
Uvedený materiál bol prerokovaný v dvoch komisiách a to v komisii pre ekonomiku,
legislatívu a verejný poriadok a v komisii pre investičnú výstavbu, stavebné veci a územné
plánovanie členia ktorých odporučili poslancom prijať nasledovný návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
a/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Riadiaci orgán pre Operačný
program Kvalita životného prostredia na realizáciu projektu „Zberný dvor odpadov Gbely
– druhá etapa“ v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-10.
b/ Spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov na
projekt v maximálnej celkovej výške 27 000,00 EUR.
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