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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2014
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO1-14-1 za účelom realizácie
projektu „Považský Chlmec – stoková sieť“ s operačným cieľom 1.2 Odvádzanie
a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta,
b) zabezpečenie realizácie projektu Mestom Žilina po schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok,
c) zabezpečenie financovania vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt vo výške 458 823,46 EUR.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre
Operačný program Životné prostredie vyhlásilo dňa 28. februára 2014 výzvu na predkladanie
žiadostí o NFP Operačný program Životné prostredie, Prioritnej osi 1: Integrovaná ochrana
a racionálne využívanie vôd, Operačného cieľa 1.2: Odvádzanie a čistenie komunálnych
odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.
Cieľom projektu podávaného v rámci uvedenej výzvy je vybudovanie novej stokovej
siete v Považskom Chlmci, po schválení žiadosti o poskytnutie NFP je Mesto Žilina
pripravené zabezpečiť realizáciu uvedeného projektu. Predkladaný návrh na realizáciu
projektu je v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
a územným plánom mesta.
Navrhnuté uznesenie tvorí na základe usmernenia k výzve povinnú prílohu žiadosti
o NFP pripravovaného projektu.

VLASTNÝ MATERIÁL
Hlavným prínosom výzvy na Integrovanú ochranu a racionálne využívanie vôd je
možnosť vybudovať stokovú sieť v Považskom Chlmci z prostriedkov EÚ.
Nemenej dôležitým faktom je aj možnosť občanov bývajúcich v tejto lokalite pripojiť
sa na verejnú kanalizáciu. Vybudovanie kanalizácie v tejto časti má pre mesto veľký význam.
Projektová dokumentácia pre stokovú sieť v tejto oblasti je pripravená už niekoľko rokov,
avšak z dôvodu investičných možností Mesta ju nebolo možné realizovať. Celá aglomerácia
využíva v súčasnosti existujúcu veľkokapacitnú ČOV Žilina situovanú v Hornom Hričove,
ktorá je kapacitne navrhnutá aj na čistenie odpadových vôd z plánovanej oblasti Považského
Chlmca.
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 9 176 469,14 EUR. Mesto Žilina sa
bude podieľať na spolufinancovaní vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo
predstavuje maximálne 458 823,46 EUR vlastných finančných prostriedkov.

