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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2012
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	ruší 



	Uznesenie č. 25/2012 k Návrhu na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Výstavba kompostárne pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v Žiline“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu, Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ: 4.4 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, kód výzvy: OPŽP-PO4-11-4-LSKxP



































DÔVODOVÁ SPRÁVA


Prijatím uznesenia č. 25/2012 Mestské zastupiteľstvo schválilo:

1. predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-11-4-LSKxP, ktorá bola vyhlásená 22.12.2011, z Operačného programu Životné prostredie, za účelom realizácie projektu „Výstavba kompostárne pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v Žiline“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina, 

2. zabezpečenie realizácie projektu mestom Žilina po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 

3. výšku celkových výdavkov na projekt vo výške 1 998 702, 44 EUR, výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 1 998 702, 44 EUR a výšku spolufinancovania projektu mestom Žilina vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu 99 935, 12 EUR, ktorá bude financovaná z vlastných zdrojov mesta. 


Dňa 9. 10. 2012 bolo Mestu Žilina ako žiadateľovi o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu „Výstavba kompostárne pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v Žiline“ doručené Rozhodnutie o neschválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z dôvodu nedoloženia chýbajúcich náležitostí žiadosti – stavebného povolenia.

Rozhodnutie o povolení stavby „Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu“ malo Mesto Žilina doložiť ako jednu z povinných príloh Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, avšak:

Obec Hôrky ako príslušný stavebný úrad vydala dňa 12. 3. 2012 rozhodnutie o umiestnení stavby „Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu“, proti ktorému sa však Občianske združenie budúcnosť Považského Chlmca odvolalo. Napriek tomu však Krajský stavebný úrad v Žiline ako príslušný odvolací orgán odvolanie zamietol a potvrdil pôvodné rozhodnutie o umiestnení stavby.
Tu však aktivita OZ Budúcnosť Pov. Chlmca zmariť Mestu Žilina možnosť realizovať projekt za dva milióny Eur z prostriedkov EÚ neskončila a podaním žaloby na Okresný súd v Žiline zo dňa 29. 6. 2012 o preskúmanie zákonnosti územného rozhodnutia a podaním námietok zo dňa 10. 8. 2012 (voči zaujatosti zamestnancov Stavebného úradu, voči jeho nepríslušnosti, postupu v stavebnom konaní a proti vydaniu stavebného povolenia) načisto pochovala nádej, že z takmer 90 tis. Eur, ktoré doteraz Mesto Žilina na projekt vynaložilo, mu viac ako dve tretiny z tejto sumy EÚ preplatí.
V súčasnosti je stavebné konanie prerušené rozhodnutím Spoločného obecného úradu v Žiline zo dňa 25. 9. 2012 do doby rozhodnutia o predbežnej otázke, ktorá spočíva v právoplatnom rozhodnutí Krajského súdu v Žiline vo veci žaloby o preskúmanie zákonnosti vydaného územného rozhodnutia na uvedenú stavbu a postupu Krajského stavebného úradu v Žiline ako správneho orgánu.


Z dôvodu neschválenia Žiadosti o NFP, tým pádom nenaplnenia bodu 2 uznesenia         č. 25/2012, je potrebné toto uznesenie zrušiť.




