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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí                          o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-10-1, ktorá bola vyhlásená 1. 2. 2010, z Operačného programu Životné prostredie, za účelom realizácie projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu formou riadenej aeróbnej fermentácie v meste Žilina“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina, 


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


c)   celkové výdavky na projekt vo výške 2 200 000 EUR a celkové oprávnené výdavky na  projekt vo výške 2 200 000 EUR

d) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov                                na projekt, t. j. vo výške 110 000,00 EUR z vlastných zdrojov


























DÔVODOVÁ SPRÁVA

        Mesto Žilina pripravuje do výzvy Operačného programu Životné prostredie, v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-10-1, Operačný cieľ 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, II. skupina aktivít: Zhodnocovanie odpadov vrátane ich mechanicko-biologickej alebo termickej úpravy, žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu vybudovania a prevádzkovania centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v meste Žilina.
Výzva bola uverejnená 1. 2. 2010, uzávierka výzvy je presunutá z 5. 5. 2010 na 20. 5. 2010. Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu, a preto je ho potrebné schváliť do termínu podania žiadosti na MŽP SR.

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.

Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 2 200 000,00 EUR.
 Mesto Žilina sa bude podieľať na spolufinancovaní vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje 110 000,00 EUR vlastných finančných prostriedkov. 

V prípade, že bude projekt schválený, predpokladaným začiatkom realizácie projektu bude september 2010, maximálne trvanie projektu bude 12 mesiacov.

Fiškálny dopad na rozpočet mesta je 110 000,00 EUR.




VLASTNÝ MATERIÁL
Projekt pripravený do Operačného programu Životné prostredie, v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-10-1, Operačný cieľ 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, II. skupina aktivít: Zhodnocovanie odpadov vrátane ich mechanicko-biologickej alebo termickej úpravy.

  
Hlavným cieľom projektu s názvom „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu formou riadenej aeróbnej fermentácie v meste Žilina“, je vybudovanie a prevádzkovanie centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v meste Žilina. Navrhovaná činnosť predstavuje realizáciu prevádzky na materiálové zhodnocovanie vybratých druhov biologicky rozložiteľných odpadov (BRO), vrátane kuchynského a reštauračného odpadu. Spôsob zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov bude založený na riadenom aeróbnom predkompostovaní v aeróbnom fermentore vrátane stabilizácie a hygienizácie  a na následnom dokompostovaní na dozrievacej ploche. 

Výstupom procesu riadenej aeróbnej termofilnej fermentácie je hygienizovaný a stabilizovaný produkt, ktorý je možné následne využiť napr. ako biopalivo, kompost alebo ako zložku do rekultivačného substrátu. Ročná kapacita aeróbneho fermentora predstavuje spracovanie 2 000 t BRO s výrobou 1 500 t kompostu ročne.

Projekt sa bude realizovať v meste Žilina, v katastrálnom území mestskej časti Považský Chlmec. Priamo dotknutá lokalita sa nachádza v bezprostrednej blízkosti areálu čistiarne odpadových vôd Skládky odpadov Žilina – Považský Chlmec.

Vybudovaním a prevádzkou centra zhodnocovania BRO sa dosiahne splnenie požiadavky ustanovenia § 18 ods. 3 písm. m) zákona č. 223/2001 Z. z., ktoré zakazuje zneškodňovať BRO zo záhrad a z parkov vrátane odpadov z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a vytvoria sa predpoklady na zhodnocovanie uvedených odpadov v meste Žilina.




PRÍLOHY

Materiál je bez príloh.



















