M e s t o
Bod č.10

S e č o v c e

: Zberný dvor - Sečovce

Predkladateľ: MVDr. Jozef Gamrát- primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Milan Filip, vedúci oboru regionálneho rozvoja, výstavby a životného
prostredia
Na zastupiteľstvo dňa: 23.02.2018
Prerokované: finančná komisia a komisia výstavby

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach

K bodu č.

UZNESENIE
zo II. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sečovciach
zo dňa 23 .02.2018
: Zberný dvor - Sečovce

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, vychádzajúc z § 9 Štatútu Mesta Sečovce
A/ schvaľuje :
predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na /RO/SO
a) Názov projektu: Zberný dvor - Sečovce
b) Kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32
c) Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
stanovená z celkových oprávnených výdavkov 403.770,- Eur s DPH predstavuje
čiastku 20.188,- Eur.
d) Prípadné neoprávnené výdavky
B/ schvaľuje :
Vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta účelovo viazaných na povinné
spolufinancovanie euro projektu zo strany uchádzača o NFP vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov projektu RN: 403.770,- Eur s DPH tzn. vo výške: 20.188,- Eur.
B / splnomocňuje
Primátora mesta Sečovce podpísať všetky záväzkové vzťahy vyplývajúce a potrebné pre
zabezpečenie žiadosti o NFP a z toho vyplývajúce potrebné prílohy.
Dôvodová správa k predloženému materiálu :
V slade s programom odpadového hospodárstva a plánom komplexného dobudovania
zberného dvora pre nakladanie a likvidáciu komunálneho odpadu je potrebné vyčleniť
finančné prostriedky na prípravu euro projektu (Žiadosť o NFP, spolufinancovanie aktivít
projektu, financovanie rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými
oprávnenými výdavkami projektu, verejné obstarávanie, externý manažment, publicitu,..)
v súlade s predloženým návrhom odboru výstavby.
MsÚ predloženým návrhom na uznesenie reaguje na zverejnenú výzvu:
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32
Zberný dvor - Sečovce
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Stručný popis projektu
Predmetom projektu je obstaranie technológie do odpadového hospodárstva s cieľom zabezpečenia
likvidácie triedenia komunálneho odpadu a jeho zberu. Nevyriešený zatiaľ stále zostáva BRK - biologicky
rozložiteľný komunálny odpad, drobný stavebný odpad a objemový odpad. Zakúpi sa traktor, traktorový
náves, (alternatívna možnosť zakúpenia traktorové nosiča kontajnerov), 5 ks kontajnerov otvorených 5 m3,
5 ks kontajnerov otvorených 7 m3, kolesový traktor manipulátor (nakladač – kopáč), štiepkovač drevnej
hmoty a drvič stavebnej sute, mostová váha. Všetko to v rozšírenom alebo zúženom rozsahu vyplývajúce
z ponukových cien verejného obstarávania a výšky pridelenia finančných zdrojov vyplývajúcich so Zmluvy
o NFP podľa uznania/neuznania oprávnenosti výdavkov jednotlivých položiek rozpočtu projektu.
Každá technológia bude slúžiť na zber, prepravu a manipuláciu vytriedených zložiek (biologicky
rozložiteľných) komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a objemového odpadu. Štiepkovač
drevnej hmoty bude slúžiť na mechanickú úpravu (zmenšenie objemu) vytriedeného BRKO. Zvolený súbor
technológií je nevyhnutný na zabezpečenie stanovených cieľov v oblasti triedenia komunálneho odpadu
primárne zameraných na odpad, za ktorý je mesto zodpovedné. V dôsledku realizácie projektu sa zabezpečí
zvýšenie množstva vytriedeného komunálneho odpadu a kapacity pre triedenie komunálnych odpadov o
300,00 ton. Realizácia projektu zabezpečí pre občanov mesta jednoduchší a komfortnejší spôsob triedenia
komunálneho odpadu a prispeje tiež k zlepšeniu životného prostredia, v ktorom naší občania žijú.
http://www.op-kzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/

Predbežné celkové oprávnené výdavky:
Predbežne 5% spolufinancovanie žiadateľa:
Predbežná žiadaná výška NFP:

Zberný dvor - Sečovce

403 768,88 eur s DPH
20 188,44 eur s DPH
383 580,44 eur s DPH
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