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Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo súhlasí
 s predložením ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných
nádob pre MRK v Žiari nad Hronom“, realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok na vybudovanie resp. dobudovanie systému triedeného zberu
a odvozu komunálneho odpadu, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1. Ciele projektu sú v súlade s
platným programom rozvoja mesta Žiar nad Hronom a platným územným plánom mesta Žiar nad
Hronom,


so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu vo výške 1.550 EUR, čo predstavuje 5%
z celkových oprávnených výdavkov,



so zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Dôvodová správa

Mesto Žiar nad Hronom sa plánuje uchádzať o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie resp. dobudovanie systému
triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu s kódom OPLZ-PO6-SC611-2017-1 zo dňa 27.2.2017.
Výzva je zameraná na investovanie do technickej vybavenosti v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít, ktorou je v tomto prípade lokalita „Kortína“, čím mesto prispeje k rastu počtu rómskych
domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Oprávnená aktivita tejto výzvy je nasledovná :
- vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad vrátane ich
nákupu za účelom predchádzania vzniku miest s nezákonne umiestneným odpadom.
Projekt mesta rieši vybudovanie 3 stojísk v lokalite „Kortína“, konkrétne:
1. lokalita - ROLVIS
2. lokalita - Kortína - Žiarsky kanál,
3. lokalita - Kortína – Žarnovičania
Do každého stojiska plánujeme umiestniť:
a) 1x veľkokapacitný kontajner (VKK) uzatvárateľný s kapacitou 7m3. Špecifikácia VKK: Veľkoobjemový
kontajner so spevnenou konštrukciou – uzatvárateľný. Dno kontajnera je vyrobené z plechu hrúbky 5 mm a
steny kontajnera sú z plechu hrúbky 4 mm. Vnútorný rozmer dna kontajnera je 2400 x 1600 mm. Najväčší
rozmer otvoru kontajnera je 4000 x 1700 mm. Najvyššia vnútorná výška kontajnera je 1400 mm.
b) 3x 1100 l kontajnery
Projektový rozpočet počíta s týmito oprávnenými nákladmi:
- vybudovanie 3 stojísk s umiestnením VKK a 1100 l kontajnerov
- zrealizovanie oplotenia každého stojiska – pletivo
- kamerové zabezpečenie každého stojiska (1 ks kamery v každom stojisku)

Financovanie projektu sa realizuje cez Európsky fond regionálneho rozvoja (85%), štátny rozpočet SR (10%)
a vlastné zdroje žiadateľa (5%).
Celkové oprávnené náklady projektu =

31.000 EUR

Nenávratný finančný príspevok (95%) = 29.450 EUR
Vlastné zdroje žiadateľa (5%) =
Žiadateľom bude mesto Žiar nad Hronom.

1.550 EUR

Projekt, v prípade jeho podporenia Riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje sa bude pravdepodobne realizovať
v roku 2018, pričom dĺžku trvania projektu odhadujeme na 3 mesiace od ukončenia realizácie verejného
obstarávania.
Uzávierka 2. hodnotiaceho kola výzvy je 14.08.2017.
Predpoklad podania našej žiadosti je pred termínom uzávierky hodnotiaceho kola.
Vyhodnotenie žiadosti by malo byť známe približne v mesiaci október 2017.

