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Návrh na uznesenie


Mestské zastupiteľstvo v Žiline


schvaľuje

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Recyklačného fondu na realizáciu projektu „Intenzifikácia separovaného zberu v meste Žilina“, ktorý bude riešiť zintenzívnenie triedenia odpadu obyvateľmi na území mesta Žilina a je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina, resp. strednodobými prioritami mesta,

	zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,


	financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu,                 t. j. 520 000,00 Sk / 17 260,84 EUR  (konverzný kurz 30,1260).
































Dôvodová správa


Jednou z priorít Európskej únie je ochrana životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj. Slovensko sa pri svojom vstupe do EÚ zaviazalo dodržiavať tieto princípy. Jednou z podmienok, ktoré sa SR zaviazala v tejto oblasti splniť je, že do roku 2010 zavedie separovaný zber odpadu vo všetkých obciach. 
Mesto Žilina preto pripravilo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu „Intenzifikácia separovaného zberu v meste Žilina“

I keď separovaný zber v meste Žilina sa realizuje už viac rokov, stále nedosahuje výsledky, ktoré by výrazne prispeli k environmentálnemu, a tiež ekonomickému zlepšeniu nakladania s odpadom. Realizácia separovaného zberu v meste Žilina zatiaľ neprispela k zníženiu objemu odpadu zneškodňovaného na skládke, k zníženiu nákladov a ani poplatkov občanov pri nakladaní s odpadom.
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality životného prostredia v meste Žilina 
a žilinskom regióne zintenzívnením separácie plastov, skla a papiera a zavedením separovaného zberu kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov, redukcia množstva odpadov ukladaných na skládku komunálneho odpadu a ich materiálové využitie. 
Zvýšenie ekologického povedomia obyvateľov regiónu a podnikateľských subjektov v rámci propagačnej kampane, zvýšenie finančnej efektivity likvidácie komunálneho odpadu, zvýšenie účinnosti separovaného zberu, zníženie nákladov a zvýšenie príjmov zo separovaného zberu a podielu vyseparovaných zložiek odpadu sú ďalšie, rovnako dôležité ciele tohto projektu.

Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú                                          10 400 000,00 Sk / 345 216,76 EUR (konverzný kurz 30,1260), pričom Mesto Žilina sa bude podieľať na spolufinancovaní vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje 520 000,00 Sk / 17 260,84 EUR  (konverzný kurz 30,1260) vlastných finančných prostriedkov. Projekt bude podaný v októbri 2008. Začiatok realizácie  projektu sa predpokladá v prvej polovici roku 2009.

Predstavený projekt je v súlade so súčasne platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina a strednodobými prioritami mesta.

Po schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je mesto Žilina pripravené zabezpečiť realizáciu uvedeného projektu.




                                                                                           Ing. Pavel Požoni     
                                                                               zástupca prednostu MsÚ v Žiline
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