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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2011

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
I. s c h v a ľ u j e 
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom ,,Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina" v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, kód výzvy: OPŽP-PO4-11-3
2. výšku celkových výdavkov na projekt 1 182 083,23 EUR, výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt 1 182 083,23  EUR a výšku spolufinancovania projektu mestom Žilina vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu 59 104,16 EUR, ktorá bude financovaná z vlastných zdrojov mesta











DÔVODOVÁ SPRÁVA

Mesto Žilina má záujem o riešenie problematiky integrovaného systému odpadového hospodárstva mesta prostredníctvom projektu ,,Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina“. Na realizáciu tohto projektu bude možné získať zdroje v rámci Operačného programu životné prostredie operačný cieľ 4.1 – Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu. Celkové rozpočtové náklady na realizáciu tohto projektu boli vyčíslené vo výške 1 182 083,23 EUR na základe realizovaných cenových prieskumov. Celkové oprávnené náklady sú vyčíslené vo výške 1 182 083,23, pričom spolufinancovanie mesta Žilina predstavuje 5% z celkových oprávnených nákladov, t.j. vo výške 59 104,16 EUR. Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku je 1 122 979,07 EUR.











VLASTNÝ MATERIÁL

Mesto Žilina má v pláne riešiť integrovaný systém odpadového hospodárstva mesta Žilina prostredníctvom viacerých projektov financovaných z fondov Európskeho spoločenstva. Jedným z týchto projektov je ,,Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina“, ktorého cieľmi sú :
1. Vybudovanie kontajnerových stojísk vo vybraných lokalitách mesta Žilina za účelom skoordinovania systému separácie a zlepšenia prostredia pre separovanie odpadu.
2. Realizácia aktivít zameraných na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov so zameraním na podporu separovania s cieľom zvyšovania environmentálneho povedomia u verejnosti, nutnosti separácie odpadov a jeho možné materiálové zhodnotenie.
V dôsledku novovybudovaných kontajnerových stojísk, ktoré budú začlenené do vybraných lokalít a budú lepšie sprístupnené pre obyvateľov riešených bytových domov, sa zlepší kvalita separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Žilina, čo bude mať, spolu s realizáciou propagačných aktivít, vplyv na zvýšenie podielu separovaného odpadu na celkovom množstve produkovaných komunálnych odpadoch, ktoré sú zneškodňované skládkovaním.
Na realizáciu tohto projektu bude možné získať zdroje v rámci Operačného programu životné prostredie operačný cieľ 4.1 – Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu. Projekt bol predložený dňa 11.11.2011 na Ministerstve životného prostredia SR.
Celkové rozpočtové náklady na realizáciu tohto projektu boli vyčíslené vo výške 1 182 083,23 EUR na základe realizovaných cenových prieskumov. Celkové oprávnené náklady sú vyčíslené vo výške 1 182 083,23, pričom spolufinancovanie mesta Žilina predstavuje 5% z celkových oprávnených nákladov, t.j. vo výške  59 104,16 EUR. Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku je 1 122 979,07 EUR.


DOPAD NA ROZPOČET

Spolufinancovanie projektu z rozpočtu mesta bude v prípade schválenia žiadosti o NFP 59 104,16 €




