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I;;;' Mestské zastupitel'stvo v Prešove Vydanie: 1 

Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z XL. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Prešove 

dňa: 25.06.2013 číslo: ... /2013 

k správe o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Operačného 


programu Životného prostredia v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu s názvom 

"Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov" 


Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

berie na vedomie 
správu o predloženi žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Operačného 
programu Životného prostredia v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu s názvom 
"Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov"; 
názov projektu: "Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov"; 
výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt a celkových oprávnených výdavkov 
512776,00€; 
výšku celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených 
výdavkov - 25 638,80 €; 
spôsob financovania projektu (vlastné zdroje/cudzie (úverové)fzdrojefkombinácia) - vlastné 
zdroje; 
kód príslušnej výzvy, v rámci ktorej bude ŽoNFP predložená - OPŽP-P04-13-2-LSKxP; 

a 

od por ú č a mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie 
správu o predložení žiadosti O nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Operačného 
programu Životného prostredia v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu s názvom 
"Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov" 

a schváliť 
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom projektu: " Intenzifikácia 
separovaného zberu v meste Prešov"; 
výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt a celkových oprávnených výdavkov 
512776,00 €; 
výšku celkového spolu financovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených 
výdavkov - 25 638,80 €; 
spôsob financovania projektu (vlastné zdroje/cudzie (úverové)/zdrojefkombinácia) - vlastné 
zdroje; 
kód príslušnej výzvy, v rámci ktorej bude ŽoNFP predložená -OPŽP-P04-13-2-LSKxP, 
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Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove 	 Strana::J pre podnikatel'skl1 činnosť a strategický rozvoj 

Mesto Pre!.ov 

UZNESENIE 

zo 6. riadneho zasadnutia 

Komisie Mestského zastupiteľstva v Pre!ove 


pre podnikatel'skl1 činnost' a strategický rozvoj 


dňa: 6.6.2013 	 člslo: 1912013 

k Správe o predlolení žiadosti o nenávratný fmančný prlspevok v rámci výzvy 
Operačného programu Životného prostredia v rámci Lokálnej stratégie komplexného 

postupu s názvom "Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov" 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú ČilUlOSť a strategický rozvoj 
po prerokovan! vyššie uvedenej veci prijima uznesenie, ktorým zaujíma toto 

STANOVISKO 

dňa: 6. 6. 2013 číslo: 1912013 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 


berie na vedomie 
správu o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy 
Operačného programu Životného prostredia v rámci Lokálnej stratégie komplexného 
prístupu s názvom "Intenziflkácia separovaného zberu v meste Prešov"; 

- názov projektu: "Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov"; 
- výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt a celkových oprávnených 

výdavkov - 512 776,OQ €; 
- výšku celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových 

oprávnených výdavkov - 25 638,80 €; 
- spôsob financovania projektu (vlastné zdroje/cudzie (úverové)/zdrojelkombinácia) 

vlastné zdroje; 
- kód príslušnej výzvy, v rámci ktorej bude ŽoNFP predložená - OPŽP-P04-13-2

LSKxP; 
II 

o d por ú č a Mestskému zastupitel'stvu v Prešove 

l. 	zobrat' na vedomie správu o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
v rámci výzvy Operačného programu Životného prostredia v rámci Lokálnej stratégie 
komplexného prístupu s názvom "Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov"; 

2. 	 sehváliť 

-	 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom projektu: " 
Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov"; 
výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt a celkových oprávnených 
výdavkov - 512 776,00 €; 
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Komisia Mestského zastupiteľstva v Prejove Strana 

pre podnikateľskú I!innollť a strategický rozvoj 
Mesto Prešov 

- výšku celkového spolufinancovania projektu ro strany žiadateľa z celkových 
oprávnených výdavkov - 25 638,80 €; 

- spôsob financovania projektu (vlastné zdroje/cudzie (úverové)/zdrojelkombinácia) 
vlastné zdroje; 

- kód príslušnej výzvy, v rámci ktorej bude ŽONFP predložená - OPŽP-P04-J3-2
LSKxP. 

M;:~:7~ 
predsedníčka komisie 

....f.f.: ...tJľ..~ .. 
PaedDr. Peter Javors overovatelia zápisnice: ~!~ ....1(ťr.. ..a~~~I ) 
sekretár komisie g. I Andrejčák I

;....--' 

Ing. 
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;gj 
Mestské zastupiteľstvo v Prešove Vydanie: l 

Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Mestu Prešov bola v roku 2010 schválená Lokálna stratégia komplexného prístupu (LSKxP). V roku 2012 

mesto požiadalo o doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxľ 


z operačného programu Životné prostredie. Táto žiadosť bola schválená. Na základe takto schválenej 

žiadosti sa môžeme teraz uchádzať o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy, OPŽP-P04-13-2
LSKxP, s relevanciou k LSKxP. V rámci tejto výzvy s. relevanciou k LSKxP sú oprávnenými žiadateľmi 


len: 

- obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie, 

- združenia s účasťou obcí (vrátane mikroregiónov), 

- fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie (podľa vyššie uvedených pravidiel), 

ktoré sú zároveň identifikované ako žiadateľ/partner v rámci príslušného schváleného projektového 

7ámeru LSKxP zameraného na aktivity oprávnené na financovanie z Operačného programu Životné 

prostredie, ktorý tvorí súčasť schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP. 


Projekt má kľúčový význam pre napÍňanie legislativnych požiadaviek stanovených európskymi 

smernicami o odpadoch a súvisiacej legislatívy SR. Systém triedeného zberu v meste Prešov je potrebné 

intenzifikovať vzhľadom na to, že v súčasnosti sa separuje iba 18,8 % všetkých odpadov a po realizácií 

projektu to bude 20,3 %, tzn. o 945 ton na 7 631 tIročne. Zber komunálneho odpadu stúpne o 5,4 % zo 

súčasných 35,5 tis. ton na 37,5 tis. ton ročne. Projekt však vytvorí podmienky aj pre neskoršie rozšírenie 

separácie komunálneho odpadu (KO). Potreba realizácie projektu vyplýva z vysokého podielu 

recyklovateľných zložiek v komunálnom odpade a v nevyužitom potenciáli možností separácie ostatných 

zložiek. Mesto Prešov bez získania NFP je schopné iba obmedzene a pomalšie realizovať projekt v 

navrhovanej komplexnej forme. 


Súčasne, ciel'ová skupina projektu - MRK žijúca v meste je jednou z najrizikovejších skupín na trhu 

práce, ohrozená dlhodobou nezamestnanosťou z dôvodu nízkej alebo žiadnej kvalifikačnej a 

vzdelanostnej úrovne, absencie pracovných návykov a odbornej praxe, neschopnosti prispôsobiť sa 

požiadavkám trhu práce, skrytej diskriminácií zo strany zamestnávateľov, strate motivácie, nízkemu 

sebavedomiu, nedostatočným komunikačným schopnostiam spôsobujúcim neschopnosť presadiť sa na 

trhu práce, 


Mesto Prešov už dlhodobejšie realizuje sociálnu terénnu prácu v meste, hlavne v lokalite "Stará tehelňa". 


Súčasne partner projektu (TSMP, a.s.) už v súčasnosti vytvára 20 prac. miest pre MRK a aj v rámci 

projektu spoločne usilujeme O elimináciu sociálnej exklúzie vytvorením 3 nových pracovných miest 

cielene pre príslušníkov MRK. Mesto Prešov (žiadate I') a projektový partner TSMP, a,s. prostredníctvom 

realizácie predloženého projektu prispejú k zlepšeniu kvality života rómskeho obyvateľstva ich zapojením 

do separovaného zberu a v}1vorením podmienok pre získanie pracovných návykov a sociálnych zručností. 


Mesto Prešov ako oprávnený žiadateľ má záujem zapojiť sa do tejto výzvy. Jednou z povinných 
príloh je aj Doklad o zabezpečení spolufinancovania zo strany žiadateľa, kde v rámci tejto prílohy 
žiadateľ (mesto Prešov) preukazuje výšku spolufinancovania projektu záväzným vyhlásením najvyššieho 
orgánu žiadateľa (viď príloha materiálu č.I), 

Materiál bol predložený na rokovanie Komisie MsZ pre podnikatel'skú činnosť 
a strategický rozvoj dna 06.06.2013. 

Materiál bol predložený na rokovanie Mestskej rady v Prešove (MsR) dňa 10.06.2013, no 
k tomuto bodu MsR uznesenie neprijala/nezaujala. 
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9 Správa o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok Vydanie: l 
v rámci výLry Operačného programu Životného prostredia 
v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu s názvom Strana

Mesto Prešov "Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov 

Názov projektového zámeru: 

Operačný program: 

Prioritná os: 

OperačnÝciel': 

Kód výzvy: 

Celkové výdavky projektu: 

Požadovaná výška NFP, 

Spolufinancovanie realizované 

spoločne s TSMP a.s.: 

Zdroje žiadateľa celkom: 

Predpokladaný termin 

realizácie aktivit projektu: 

Trvanie projektu: 

Miesto realizácie: 

Ciel' výzvy v rámci operačného 


ciel'a Č. 4.1 Podpora aktivít v oblasti 

separovaného zberu: 


Hlavný cieľ projektového 
zámeru: 

Špecifické ciele: 

Ciel'ová skupina: 

"Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov" 
Životné prostredie 

4 Odpadové hospodárstvo 
4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 
OPŽP-P04-13-2-LSKxP 
512776,00 € 
487137,20 € 

25638,80 € 

5 % z celkových oprávnených výdavkoch 


2014 a 2015 

12 mesiacov 

mesto Prešov 


- je podporiť rozširovanie triedeného zberu a zefektívnenie 

existujúcich systémov triedeného zberu komunálnych 

odpadov na základe vytvorenia koncepčných východísk 

triedeného zberu, dotrieďovanie vytriedených zložiek 

z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu. 


zintenzívnenie a rozslrenie separovaného zberu 
a spracovania komunálneho odpadu v meste Prešov za 
súčasného zvýšenia zamestnanosti Rómov a ich angažovania 
do separovania odpadov prostredníctvom obstarania 
modernej inovatívnej technológie na zber separovaného 
odpadu [zakúpenie 2 áut (zberového vozidla a nakladača) 
a 20 kontajnerov na separovaný zber] a vysvetľovacej 
kampane. 

zvýšenie objemu vyseparovaných zložiek komunálneho 
odpadu v meste Prešov; 

vytvorenie 3 pracovných miest cielene pre 
príslušníkov MRK; 

zapojen ie 2000 príslušníkov MRK do separácie 
odpadov; 

zvýšenie produktivity, flexibility procesu zberu 
a triedenia separovaného odpadu, zvýšenie pridanej hodnoty 
v mestskej firme TSMP, a.s .. 

cieľovou skupinou sú obyvatelia miest a obcí, kde sú 
realizované jednotlivé oprávnené projekty, s dôrazom na 
podporu príslušníkov MRK. 
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6.2.18 Priloha Č. 17 Žo:ffl' - Doli:lad o z.abt'zpei'ui spolu.flrumconnia zo strany 

žiadat.ľa 

V l1ÍJllCÍ priloby Č. 17 ŽONFP žiadateľ ~e výšku spolufinancovanía projektu 
záväzným 'yblást'nÍln najl"yšši.ho orgánu žiadat.ľa (v prípade akciových spoločn06ÍÍ je 
postačujúce záväzné vyhlásenie predstavenstva), v prípade subjektov územnej S3lOOSPflÍ1IY 
overenú kópiu ~ I výpis z 'IlZIleSellÍa zastupiteľstva obce. že schvaľuje predloŽl:.'3lÍ.e 
ŽONFP s tM'.denim: 
- názvu projektu., 
- výilky CeIIrOVÝCh výdavkov na projekt. 
- výilky celkových oprávnených výdavkov oa projekt, 
- výšJ..-y celkového spolufinanroV3llÍ.ll projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených 

výdavkov, 
- 5pÔSOW financovaní.a projektu (vlastné zdroje/cudzie (ÚVl'Iové) zdroje!kombinácia 

vlastných zdrojov a nJdzicb (úverových) zdrojov), 
- kódu príslllŠ!lej výzvy v l1ÍJllCÍ ktorej bude ŽONFP predložená; 

Zároveň je žiadateľ povinný preukázať, ŽI! má ,. č,a,. pr4!dloŽl!nla ŽONFP zabt'zpKen4! 
finanmé prostJiildJ,;y na kl-ytko oprárnilnj'ch rýd.,vko,· \"0 ''jib minimálne SO % jeho 
spolufmancovanill oprámt'n~'cb výdavko,· projektu. výšk., spolnfinanconnia projektu 
zo strany žiadateľa s., stanonlje ako !'oz!!!el medzi celkm'j'lIlÍ. opránlenými výda\"l.atni 
projektu II pož.,dovanon ''jikou ~TP. Ziadatef pr~e splnenie tejto podmie:ok:y 
jedným alebo kombináciu oasledujúciclJ dokladov: 

- potvrdenie ko_l'mej bam;, (napr. výpis z účtu, resp. doklad z banky o disponibilnom 
zostatku oa účte), nie staršie ako l mesiac ku dňu predloženia ŽONFP, že žíad.atef disponuje 
dostatOČIlýtni línani'.nými prostriedkami na spolufinanrovanie projektu minimálne vo yýs1re 
50".4 sumy spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa; 

- platn~' :z.ixJzný IneúYiizný plí.~ľnb úwru z komerčnej bank-y, nie starší ako 3 mesiace 
ku dňu predlože1l.ia ŽONFP, z ktorého bude zrejmý prísľub banky spolufinancovať projekt 
7adeljMV3!lý V ŽONFP minimálIle vo yýške 50% sumy spolu.fin:mcoV3llÍ.ll projektu zo 
strany žiadateľa. Vzmy záväzného a nezáväzného úverového prísľubu IVoria pri10bu č, 2 
Zmluvy o spolupráci a spolOČ!lOlll postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcímí 
S1OVenSIi:Ú republiku, ktoci je zverejnená na webovom sídle www.OJ!ZP.sIi: a zároveň sú 
zverejnené aj v l1ÍJllCÍ výrvy; 

- úyeroni zmlum s komerinou bankou. z ktorej bude zn:ojmé, že ÚVl'I bude slúžiť na 
finanrovanie projektu zadefíno\raného V ŽoNFP minimálne VO yýške VO výške 50% sumy 
spolufinancovanía projektu zo strany žiadateľa; 

Upozornenie: Pocas I't'iIlizáde pl'ojel.:tu je pIijimatt'ľ pomoci podnný z.abezpfČiť 
finanmfÍ pl'OSuiedJ...--y \' plnej ,jšb jeho spolnfinanco\'ania ,. súlade so ZmlU\"Ou 
o posJ.;ytnun NFP. 

v prípade, že žiadateľ plánuje zabezpečenie spolu:fínancoV3llÍ.ll projektu z ÚVl'Iových zdrojov, 
je potrebné doložiť čestné vyhl:iseníe, že predmetom zálohu oa zabezpečenie úveru nebUdíJ 
nebnureľnostilbnutefnosti nadobudnttté/zhodootené z NFP. UvedeIJé sa nevzťahuje na prípad, 
ak nebnuteľ.nostiJbnttteľnosti nadobudnuté/zhodnotené z NFP budú predmetom zálohu na 
zabezpečenie úveru v prospech banky, ktorá poskytuje úver na spolufínaru:ovanie projektu a 
má s Ministerstvom životného prostredia SR. ako Riadiacim orgánom pre OP ŽP podpísanu 

14) 

http:spolu:f�nancoV3ll�.ll
www.OJ!ZP.sIi
http:spolu.fin:mcoV3ll�.ll
http:predlo�e1l.ia
http:spolufinanroV3ll�.ll
http:najl"y��i.ho

