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I.

D ô v o d o v á   s p r á v a

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný
program Ľudské zdroje vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok pre:

Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít

Investičná
priorita:

6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie
zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický
cieľ:

6.1.1 – Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným
podmienkam bývania

Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1

Predmetná výzva je zameraná na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a
odvozu komunálneho odpadu a realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane
eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky.

B) Zdôvodnenie novej úpravy:
Mesto Spišské Vlachy v zmysle vyššie uvedenej výzvy spracovalo žiadosť o nenávratný
finančný príspevok, predmetom ktorého bude vybudovanie 7ks stojísk pre umiestnenie
zberných nádob v lokalitách mesta Spišské Vlachy podľa vyhotovenej projektovej
dokumentácie. Projekt podľa lokality umiestnenia stojiska ráta s montovanou alebo
murovanou alternatívou.
V rámci štruktúry rozpočtu budú predmetom žiadosti stavebné práce súvisiace s výstavbou
stojísk + obstaranie zberných nádob (1100 l pozinkové kovové nádoby) a veľkoobjemových
kontajnerov.

Stojiska budú riešené na týchto lokalitách:
Mestská časť – zóna „A“ zahŕňa ulice:

 Hornádska - montované stojisko pre 4 zberné nádoby
 Cintorínska - montované stojisko pre 4 zberné nádoby
 Hviezdoslavova - montované stojisko pre 4 zberné nádoby
 Mlynská - montované stojisko pre 4 zberné nádoby
 9. Mája - murované stojisko pre 8 zberných nádob

Časť Okolie – zóna „B“ – 2 ks montovaných stojísk pre 2 veľké kontajnery

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:

Celková výška oprávnených výdavkov: 26.914,98 €
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 25.569,23 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov subjektu: 1.340,75 €
Schválenie žiadosti o NFP a následná implementácia projektu bude mať dopad na rozpočet –
kapitálové výdavky vo výške min. 1.340,75 €.



2

D) Dopad na personálne náklady:
Nie je

E) Potreba úpravy predpisovej základne:
Nie je

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:
Nie je

G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)
Nie je

H) Riešenie odporúčané spracovateľom.
Odporúča schváliť.
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II.

N á v r h   u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu Mestské  zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I.  schvaľuje :

a) predloženie ŽoNFP na SO v rámci výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1 pre projekt s
názvom „Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny
odpad v meste Spišské Vlachy“ pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom
rozvoja obce a platným územným plánom obce

b) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške: 1 340,75 € t.j. min. 5% z
celkových oprávnených výdavkov

c) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu


