
                         

Spoločnosti SK-TEX, spoločnosť s ručením obemdzeným bola schválená
Žiadosť  o nenávratný  finančný  príspevok  pre projekt  s názvom  „Závod
spoločnosti  SK-TEX, s.r.o.  na výrobu tepelnej  a  zvukovej  izolácie -
zariadenie  na  zhodnotenie  a   komplexné  spracovanie  odpadov  z
textilu  a použitého  šatstva“ v rámci  Operačného  programu  Kvalita
životného prostredia, Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov
prostredníctvom  rozvoja  environmentálnej  infraštruktúry,  Investičná  priorita
1.1  Investovanie  do  sektora  odpadového  hospodárstva  s  cieľom  splniť
požiadavky environmentálneho acquis  Únie  a  pokryť  potreby,  ktoré  členské
štáty  špecifikovali  v  súvislosti  s  investíciami  nad  rámec  uvedených
požiadaviek, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so
zameraním  na  ich  prípravu  na  opätovné  použitie  a  recykláciu  a  podpora
predchádzania vzniku odpadov.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-
2016-16/10 bola uzavretá 31.07.2018, na centrálnom registri zmlúv zverejnená
dňa  03.08.2018  a účinná  je  od  nasledujúceho  dňa  po  dni  zverejnenia,  t.j.
04.08.2018. 

 Hlavným cieľom projektu je Hlavným cieľom projektu „Závod spoločnosti
SK-TEX,  s.r.o.  na  výrobu  tepelnej  a  zvukovej  izolácie  -  zariadenie  na
zhodnotenie a komplexné spracovanie odpadov z textilua použitého šatstva“ je
zvýšenie  miery  zhodnocovania  odpadov  so  zameraním  na  ich  prípravu  na
opätovné použitie a recykláciu použitého textilu a šatstva z komunálnej sféry a
priemyslu  prostredníctvom  obstarania  inovatívnej  technológie  na  jeho
spracovanie.

Realizovaním projektu dôjde naplnením merateľných ukazovateľov:
 Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov – 7 000 t/r. 
 Zvýšená kapacita recyklácie odpadu – 7 000 t/r. 
 Množstvo recyklovaných nie nebezpečných odpadov – 7 000

t/r.Realizáciou  projektu  sa  zabezpečí  nový  život  pre  už
nepoužiteľný textilný

Uvedeným  projektom sa  zvýši  miera  zhodnocovania  odpadov  a zároveň  sa
zvýši pridaná hodnota a rozšíria sa možnosti recyklácie textilu.
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu  aktivít  projektu predstavujú sumu
9 148 824,67 EUR.

http://www.enviro.gov.sk/


Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 

4 116 971,10 EUR.

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
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