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NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo v Žiline


schvaľuje

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie, za účelom realizácie projektu „Považský Chlmec – stoková sieť“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina,

    b) zabezpečenie realizácie projektu mestom Žilina po schválení žiadosti o nenávratný   finančný príspevok

    c) celkové výdavky na projekt vo výške 10 346 945,98 EUR a celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške 10 346 945,98 EUR.

    d) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 517 347,30 EUR z vlastných zdrojov.  





























DÔVODOVÁ SPRÁVA

Mesto Žilina pripravuje do výzvy Operačného programu Životné prostredie, Operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ, II. skupina aktivít: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 15 000 EO do 150 000 EO žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu výstavby novej splaškovej kanalizácie v mestskej časti Žiliny – Považskom Chlmci. 
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu, a preto je potrebné ho schváliť do termínu podania žiadosti na MŽP SR.

Po schválení žiadosti o poskytnutie NFP, je mesto Žilina pripravené zabezpečiť realizáciu uvedeného projektu.

Predkladaný návrh na realizáciu projektu je v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a územným plánom mesta.

Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 10 346 945,98 EUR.

Na základe zmluvy o spolupráci pri realizácii vodohospodárskeho diela uzavretej medzi Mestom Žilina a Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a. s. sa budú na spolufinancovaní projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje 517 347,30 EUR, podieľať Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Fiškálny dopad na rozpočet mesta je 0,00 EUR.

Materiál sa na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladá opätovne z dôvodu úpravy rozpočtu. Znížením rozsahu vybudovanej splaškovej kanalizácie sa znížila výška celkových oprávnených nákladov ako aj výška spolufinancovania. 



MATERIÁL
Projekt pripravený do Operačného programu Životné prostredie, Operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ, II. skupina aktivít: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 15 000 EO do 150 000 EO.

Hlavným cieľom projektu s názvom „Považský Chlmec – stoková sieť“ je výstavba novej splaškovej kanalizácie v mestskej časti Žiliny – Považskom Chlmci. Navrhnutá kanalizácia bude slúžiť pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z Považského Chlmca do kanalizačného systému Žiliny – Budatín, s následným čistením odpadových vôd na SČOV Žilina. V rámci projektu sa vybuduje 6 700 m splaškovej kanalizácie.
Mestská časť Považský Chlmec nemá v súčasnosti vybudovanú splaškovú kanalizáciu, vybudovaná je len dažďová kanalizácia so systémom uličných vpustí. Splaškové odpadové vody produkované v lokalite záujmového územia sú zachytávané v ímkach, ktoré často nie sú vodotesné, v mnohých prípadoch sú nesprávne prevádzkované. Jednotlivé nehnuteľnosti majú buď žumpy, septiky s prepadom do dažďovej kanalizácie alebo sú splašky vedené priamo do dažďovej kanalizácie a do rieky Kysuca. Z tohto dôvodu je v súčasnej dobe ohrozená kvalita podzemných a povrchových vôd.
Vybudovaním splaškovej kanalizácie sa vylepší štandard bývania v Považskom Chlmci a umožní sa ďalší rozvoj tejto lokality.


