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Pre územie Združenia obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tőkési - ág Kistérség je 
charakteristická veľmi nízka miera separovania a zhodnocovania biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu (BRKO) a bohužiaľ aj vysoké množstvo obyvateľmi vyprodukovaného 
komunálneho odpadu. Čo sa týka vzniku BRKO na území, vo veľkej miere ide o BRKO 
vyprodukovaný obcami vo forme zeleného odpadu z verejných priestranstiev, parkov 
a cintorínov a o zelený odpad zo záhrad obyvateľov obcí.  

Obce Mikroregiónu zaznamenali v posledných 10 až 15-tich rokoch prudký rozmach, ktorý sa 
odzrkadlil tak v náraste počtu ich obyvateľov, ako aj vo vývoji odpadu vyprodukovaného 
obyvateľstvom a obcami. Množstvo komunálneho odpadu v obciach z roka na rok 
narastá, a v rámci neho bohužiaľ narastá aj podiel nezhodnocovaného biologicky 
rozložiteľného komunálneho odpadu. Preto vzniká potreba predchádzať ich vzniku 
obstaraním kompostérov, vďaka ktorým budú mať možnosť kompostovať nielen 
samosprávy, ale aj domácnosti – čiže priamo producenti odpadov.  

Preto sa združenie obcí rozhodlo podať projekt s názvom "Obstaranie kompostérov na 
predchádzanie vzniku BRKO" a za cieľ si stanovilo obstaranie kompostérov, ktoré budú môcť 
využiť tak domácnosti ako aj obce na verejných priestranstvách.  

Na základe prieskumov a štatistických údajov boli zadefinované nasledovné potreby územia: 
39 ks kompostérov s objemom 2000 l, ktoré budú rozmiestnené na verejných 
priestranstvách obcí a 1650 ks kompostérov s objemom 1000 litrov, ktoré budú 
rozmiestnené v domácnostiach na území 10-tich obcí zapojených do projektu nasledovne: 

Obec Počet veľkých 
kompostérov 

Počet malých 
kompostérov 

Baka 5,00 138,00 

Dunajský Klátov 0,00 116,00 

Horné Mýto 0,00 119,00 

Jahodná 6,00 180,00 

Mad 0,00 74,00 

Malé Dvorníky 8,00 113,00 

Ohrady 8,00 152,00 

Povoda 0,00 130,00 

Topoľníky 6,00 340,00 

Trhová Hradská 6,00 288,00 

Spolu: 39,00 1 650,00 
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Tieto množstvá a objemy kompostérov sú minimálne nevyhnutné na efektívnu a účinnú 
podporu predchádzania vzniku BRKO v území. Množstvá berú do úvahy veľkosti a charakter 
verejných zelených plôch v jednotlivých obciach, existenciu bytových domov, ako aj 
priemernú veľkosť záhrad pri RD.  

Realizáciou projektu za obdobie 5 mesiacov sa dosiahnu nasledovné cieľové hodnoty:  

Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov - 1 728 m3  

Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu – 1 689 ks 

 

Vplyvom realizácie projektu dôjde na území Mikroregiónu Klátovské rameno: 

- k zníženiu množstva komunálneho odpadu zneškodňovaných na skládkach a k zníženiu 
nákladov s nimi spojených 

- k ochrane životného prostredia územia 

- k ochrane zdravia a bezpečnosti obyvateľov 

- odstránia sa problémy s nepovoleným zakladaním pálenísk BRKO, čiernymi skládkami, atď. 

- dodrží sa platná legislatíva (zákon o odpadoch) 

Súčasťou dodávky každého kompostéra budú návody na obsluhovanie kompostérov a 
správne kompostovanie. 

Mikroregión sa realizáciou tohto projektu rozhodol pre maximálne účinné a efektívne 
riešenie vyššie popísaných nedostatkov a problémov vo svojom území. 

Realizácia projektu výrazne prispeje aj k hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do 
roku 2020, ktorým je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na 
zdravie ľudí a životné prostredie. Projekt svojim zameraním a aktivitami k tomuto cieľu 
prispieva - bude mať pozitívny vplyv na ochranu životného prostredia územia, ktorá sa 
nachádza v srdci chránenej krajinnej a vodohospodárskej oblasti Žitného ostrova a aj na 
zdravie obyvateľstva. 

Našim cieľom je „vychovať“ environmentálne uvedomelé obyvateľstvo, vyvíjajúce snahu o 
podporu predchádzania vzniku odpadov a o aktívnu participáciu na ochrane životného 
prostredia obcí a mikroregiónu. 

 


