Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

MŽP SR - Odbor administrácie a prípravy projektov (RO OPŽP)

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
Názov projektu

Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou

Žiadateľ

Mesto Vranov nad Topľou

Sektor:

verejný

Operačný program
Prioritná os

2410000 OP Životné prostredie
Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo

Opatrenie

4.1 Odpadové hospodárstvo

Kód výzvy

OPZP-PO4-09-1

Celkové výdavky projektu

4,399,627.99

Požadovaná výška NFP (EUR)

4,179,646.59

Názov lokálnej stratégie
komplexného prístupu /
integrovanej stratégie
rozvoja mestských oblastí
Identifikátor žiadosti

724616

Kód ITMS

Programové obdobie 2007 – 2013
Stav žiadosti: Odoslaná
Odoslaná:

Dátum poslednej zmeny: 14.5.2009

14.05.2009
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1. Identifikácia žiadateľa
Názov
Mesto Vranov nad Topľou
Sídlo
PSČ

Obec
09316

Ulica

Vranov nad Topľou

Štát

Číslo
Dr. C. Daxnera

Sektor
Slovenská republika

IČO

verejný

súkromný

DIČ
00332933

87/1

Právna forma
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Platca DPH
2020631910

IČ DPH

Áno

Nie

Internetová stránka
www.vranov.sk

2. Štatutárny(-i) zástupca (-ovia) žiadateľa
Titul

Meno
PhDr.

Priezvisko
Tomáš

Telefón (aj predvoľba)

Titul za menom
Lešo

-

E-mail
05744 229 26

leso@vranov.sk

3. Profil žiadateľa
Názov NACE
8411-Všeobecná verejná správa
Kód NACE

Dátum vzniku organizácie
8411

Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku
koncu posledného kalendárneho štvrťroka pred podaním
žiadosti o NFP
251-500

Odoslaná:

23.11.1990
Vedenie účtovníctva ku dňu podania žiadosti o NFP
Podvojné

14.05.2009
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4. Identifikácia organizácie v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k realizácii projektu
Názov
Sídlo
PSČ

Obec

Ulica

Číslo

Názov NACE
Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku
koncu posledného kalendárneho štvrťroka pred podaním
žiadosti o NFP

Kód NACE

Odoslaná:
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5. Kontaktná osoba pre projekt
Titul

Meno

Priezvisko

Titul za menom

Ing.

Peter

Michalov

PSČ

Obec

Ulica

Číslo

093 16

Vranov nad Topľou

Ulica Dr. C. Daxnera

87

Kontaktná adresa

Štát

Funkcia

Slovenská republika

referent Oddelenia strategického plánovania

Telefón (aj predvoľba)

E-mail

057 4422551

peter.michalov@vranov.sk

6. Partner(-i) žiadateľa
Bude žiadateľ pri realizácii projektu využívať inštitút
partnerstva? Ak áno, uveďte ich.

Odoslaná:

Áno

Nie

14.05.2009
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7. Projekt
Názov projektu (max. 100 znakov)
Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou
Operačný program
2410000 OP Životné prostredie
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu / integrovanej stratégie rozvoja mestských

Kód výzvy

OPZP-PO4-09-1

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci OPŽP-Operačný cieľ 4.1+Operačný cieľ 4.2-Verejný
Sektor+Súkromný sektor pod schémou štátnej pomoci+Súkromný sektor mimo schémy štátnej
pomoci-Výzva 11.02.2009

Číslo prioritnej osi

Názov prioritnej osi

2414001

Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo

Číslo opatrenia

Názov opatrenia

2414011

4.1 Odpadové hospodárstvo
Prioritná téma

Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom

Podiel prioritnej témy
z celkových výdavkov
projektu (v %)
100.00

Forma financovania
Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť
Činnosti súvisiace so životným prostredím

Podiel hospodárskej
činnosti z celkových
výdavkov projektu
100.00

Územná oblasť
Mestské
Umiestnenie pomoci
Prešovský kraj

Odoslaná:

14.05.2009
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8. Miesto realizácie projektu
Región (NUTS II):

Vyšší územný celok (NUTS III):

NUTS 2 Východné Slovensko
Okres

Obec

Prešovský kraj
Ulica

Číslo

Okres Vranov nad Topľou

Vranov nad Topľou

Zberný dvor -Topľanská,

Zberný dvor - 1040

Existencia marginalizovaných rómskych komunít

na okraji

9. Ciele projektu
Cieľ projektu (max. 160 znakov)

Väzba na príslušný cieľ opatrenia
Cieľom výzvy je podporiť zavádzanie nových a
zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu
Intenzifikáciou separovaného zberu rozšíriť a zefektívniť komunálnych odpadov na základe vytvorenia koncepčných
systém separácie odpadov v meste.
východísk separovaného zberu, podporiť dotrieďovanie
vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a
zmesového komunálneho odpadu.
Špecifické ciele projektu (max. 160 znakov pre každý
Väzba na príslušné aktivity opatrenia
Skvalitnením úrovne SZ zvýšiť účinnosť separácie.Zaviesť
monitorovaný systém SZ. Optimalizovať umiestnenie
projekty zamerané na zvýšenie kvalitatívnej úrovne
stojísk a vytvoriť kvalitné technické zázemie.
separovaného zberu komunálnych odpadov,
projekty zamerané na rozšírenie existujúceho
separovaného zberu komunálnych odpadov (rozšírenie
počtu separovaných zložiek komunálnych odpadov,
Vybaviť verejné inštitúcie a priestranstvá mesta zbernými
zväčšenie plošného záberu separovaného zberu
nádobami na separovaný zber. Rozšíriť separované druhy
komunálnych odpadov) – prioritne budú podporované
o nové zložky.
projekty zamerané na separovaný zber zložiek
komunálnych odpadov uvedených v § 39 ods. 14 zákona o
odpadoch),
projekty zamerané na zavedenie komplexného systému
Zabezpečiť separáciu biologicky rozložiteľných odpadov na
separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych
celom území mesta.
odpadov,
projekty zamerané na zakúpenie zariadení na úpravu
Zabezpečiť technológiu na úpravu vyseparovaných zložiek.
zložiek komunálnych odpadov (triediace linky,
dotrieďovacie zariadenia, lisy, drviče),
aktivity zamerané na zvyšovanie osvety a propagácie v
Zvýšiť ekologické povedomie občanov prostredníctvom
oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov ako
informačno - propagačnej kampane.
súčasť investičných aktivít v projekte,

Odoslaná:
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10. Stručný popis projektu
a) Východisková situácia
Súčasný stav nakladania s KO v meste Vranov nad Topľou je zabezpečený externým prevádzkovateľom. Mesto
nedokáže za dnešných podmienok zastrešiť separovaný zber (SZ), nakoľko nedisponuje potrebným zariadením a
technológiami. Vytvára sa preto silná závislosť na prevádzkovateľovi, zlá finančná pozícia, nemožnosť priamo
ovplyvňovať nárast počtu obyvateľov zapojených do separácie a tým napĺňanie cieľov POH SR, nemožnosť docieliť
zvýšenie vyseparovaného množstva separovaných zložiek, možnosť znížiť náklady na zneškodnenie odpadu,
nakoľko nemá za daných okolností stimulačné prostriedky.
V súčasnosti sa v meste pri počte obyvateľov 23 185 z celkového vyprodukovaného objemu KO zneškodnilo 7833,7
t, čo predstavuje 87,2 % podiel na celkovom objeme. Tento nevyseparovaný odpad končí na skládke čo má
negatívny vplyv na ŽP a zdravie občanov.
Súčasné rozmiestnenie zberových nádob v meste nezohľadňuje požiadavky vyplývajúce najmä z hľadiska
dodržiavania premávky na pozemných komunikáciách, požiadavky na urbanizáciu, estetizáciu a adresnosť stojísk,
ale ani zainteresovanosť občanov na SZ. Stojiská zaberajú upravenú zeleň a ich umiestnenie je tiež na úkor veľkého
počtu parkovísk.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Realizáciou predkladaného projektu sa docieli efektívny spôsob nakladania s odpadom v meste, čím sa vytvoria
podmienky na ďalšie zhodnocovanie vyseparovaných zložiek ako druhotnej suroviny (1348 t, 17% nárast).
Realizáciou projektu sa bezpodmienečne vytvorí priestor na intenzívnejšie zapojenie sa obyvateľov do separácie
urbanizáciou zberových stojísk a nádob a optimalizáciou ich rozmiestnenia. Mesto tiež bude venovať zvýšenú
pozornosť na osvetu a propagáciu SZ zameranú na cieľovú skupinu všetkých obyvateľov primárne s cieľom vychovať
„ekologickú“ generáciu mladých zavádzaním SZ priamo v zariadeniach školskej infraštruktúry (10 104 žiakov a
študentov).
Objekt stojiska je funkčne rozdelený na manipulačnú plochu a plochy pre nádoby pre účel pohodlnej manipulácie a
obsluhy. Prístup k stojisku bude upravený, aby umožnil bezbariérové posúvanie nádob k bodu vývozu.
Projekt koncepčne nadväzuje na ďalšie zámery v oblasti ŽP. Zavádzanie separovaného zberu priamo v triedach
školských zariadení ako súčasť ekologickej výchovy, projekt „Zdravá škola“, Vranov pitná voda a odkanalizovanie v
povodí rieky Tople a ďalšie dotácie z mestského rozpočtu na ochranu ŽP a zdravia obyvateľstva.

c) Spôsob realizácie projektu
Aktivita 1-4: Obstaranie zberových nádob (stojiská BD, IBV, verejné inštitúcie a priestranstvá, veľkokapacitné
kontajnery, mobilný ekosklad, bigbagy), zberových vozidiel a zariadení na úpravu zabezpečia skvalitnenie, rozšírenie
a zvýšenie účinnosti separovaného zberu.
A5: Optimalizácia a umiestnenie stojísk pre hromadnú bytovú výstavbu - 106 stojísk (11 typov) a revitalizácia
jestvujúcich plôch. Vybudovanie novej spevnenej plochy (6388,21 m2) zberného dvora zo železobetónovej dosky
resp. cestného betónu B30 s odvodnením a oplotením.
A6: Monitorovací informačný systém separovaného zberu (terminály+etikety, PC-server, SW) poskytuje riešenie na
účinnejšiu organizáciu zvozu a riadenia separovaného zberu
A7: Stavebný dozor vykoná autorizovaný stavebný inžinier.
A8: Projektová dokumentácia
A9: Propagácia a osveta separovaného zberu (letáky, reklamné plagáty, PR, školenia, workshopy) zameraná na
všetkých občanov
Podporné aktivity: Organizačné zabezpečenie projektu z pohľadu finančnej kontroly, monitoringu a predkladania ŽoP
sa vykoná externou spoločnosťou v spolupráci s pracovníkmi MsÚ. Všetci dodávatelia budú vybraní v procese VO,
ktorý zabezpečí odborne spôsobilá osoba.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Predkladaným projektom sa dosiahne:
1. účinnejšia realizácia zvozu zefektívni jestvujúci systém nakladania s odpadom
2. vytvorí sa priestor pre reguláciu poplatkov pre producentov odpadu využívaním systému poskytujúcim
Odoslaná:
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presné štatistiky a monitoring a ktorý je predmetom projektu. V návrhoch riešenia stojísk je tiež uplatnená maximálna
možná adresnosť daných stojísk a zberových nádob s cieľom zavedenia postupnej stimulácie na znižovanie objemu
odpadu všetkých držiteľov odpadu.
3. propagáciou a osvetou sa zabezpečí nielen nevyhnutná informovanosť občanov, ale i zvýšenie záujmu o
separovaný zber rôznymi podpornými marketingovými aktivitami.
4. budovanie silného ekologického povedomia zavedením SZ priamo v mestských inštitúciách a na školách.

Mesto Vranov nad Topľou v zmysle Zákona č. 369/1990, Z.z. o obecnom zriadení je právnickou osobou, ktorá na
svojom území zabezpečuje výkon verejnej správy, poskytovanie verejných služieb, ochranu a starostlivosť o životné
prostredie. Mesto má bohaté skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov financovaných z prostriedkov EU.
Prevádzkovateľom novej infraštruktúry bude subjekt oprávnený vykonávať činnosť v súvislosti s nakladaním odpadov
podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Subjekt vzíde z procesu VO
podľa zákona č. 25/2006. Ceny budú určené na trhovom princípe. Nadobudnutý majetok bude majetkom mesta a
ktorý odovzdá do užívania prevádzkovateľovi. (Finančné vzťahy sú zachytené v prílohe č. 2)

e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť projektu z hľadiska zvyšovania separovaného zberu je garantovaná opatreniami, ktoré mesto príjme,
predovšetkým v podobe nastavenia politiky poplatkov vďaka optimalizácii a adresného určenia stojísk a
monitorovacieho systému producentov odpadov, vďaka aplikácii moderného systému poskytujúcemu štatistiky
množstva vyseparovaných zložiek od konkrétnych producentov. Zapojenosť obyvateľstva do separácie bude aj vďaka
pretrvávajúcej propagácii a osvety v oblasti nakladania s odpadmi s ohľadom na vytváranie zdravého ŽP, ale i
zavádzania separovaného zberu priamo v zariadeniach školskej infraštruktúry a budovania ekologického povedomia
najmladších.
Prevádzka bude zabezpečená prevádzkovateľom disponujúcim spôsobilosťou pre výkon činnosti nakladania a
zhodnocovania vyseparovaných odpadov.
Mestu nebudú vyplývať žiadne príjmy z danej prevádzky a záporný cash flow vykryje z úspory, ktorú získa v dôsledku
zníženia nákladov na skládkovanie nevyseparovaných zložiek KO.

Odoslaná:
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11. Časový rámec realizácie projektu
Dĺžka realizácie projektu v mesiacoch
Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít

24
v rámci projektu

Názov aktivity

Začiatok realizácie Ukončenie realizácie
aktivity (MM/RRRR)
aktivity

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)
1. Zberové nádoby

01.2010

04.2010

2. Zberové vozidlá na zber vyseparovaných zložiek odpadov

01.2010

04.2010

3. Zberové vozidlá na zber biologicko rozložiteľných odpadov

01.2010

04.2010

4. Zariadenia na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov

01.2010

04.2010

5. Stavebné práce

10.2009

05.2010

6. Monitorovací systém

05.2010

02.2011

7. Stavebný dozor

10.2009

05.2010

8. Projektová dokumentácia

03.2009

04.2009

9. Osveta a propagácia

05.2010

02.2011

Riadenie projektu

07.2009

02.2011

Publicita a informovanosť

10.2009

02.2011

Podporné aktivity

Odoslaná:
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12. Hodnoty merateľných ukazovateľov
Typ

Názov

Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie
osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych
odpadov
Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v
null
Výsledok
dôsledku realizácie projektu
Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov
null
Výsledok
null
Výsledok

null
Výsledok

Počet zakúpených zberových vozidiel

null
Výsledok

Počet žien využívajúcich výsledky projektu
Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software,
null
Výsledok služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT v
rámci projektu
null
Dopad
Množstvo upravených komunálnych odpadov
Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych
null
Dopad
odpadov
null
Dopad
Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov
Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte
null
Dopad
užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu
Podiel výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software,
null
Dopad služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT na
celkových výdavkoch projektu
Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít
null
Dopad
zameraných na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti
separovaného zberu komunálnych odpadov

Odoslaná:

Merná
jednotka

Východisková hodnota

Rok

Plánovaná hodnota

Rok

počet

0.000

2009

2.000

2011

počet

0.000

2009

1.000

2010

počet

0.000

2009

2.000

2010

počet

0.000

2009

4.000

2010

počet

0.000

2009

11,867.000

2011

Eur

0.000

2009

28,762.300

2010

t/rok

0.000

2009

1,065.000

2011

t/rok

0.000

2009

965.000

2011

t/rok

0.000

2009

1,598.000

2011

%

0.000

2009

50.840

2011

%

0.000

2009

0.650

2011

počet

0.000

2009

23,343.000

2011

14.05.2009
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13. Rozpočet projektu (v EUR)

36

Názov skupiny výdavkov

633006 Všeobecný materiál

Podiel oprávnených
výdavkov
z celkových
Oprávnené výdavky (v Neoprávnené výdavky Celkové výdavky (v
oprávnených
EUR)
(v EUR)
EUR)
výdavkov projektu
(v %)
113,994.79

0.00

113,994.79

2.591

58,310.00

0.00

58,310.00

1.325

64,014.95

0.00

64,014.95

1.455

1,493.73

0.00

1,493.73

0.034

88,000.00

0.00

88,000.00

2.00

16,065.00

0.00

16,065.00

0.365

12,697.30

0.00

12,697.30

0.289

30,745.82

0.00

30,745.82

0.699

929,090.60

0.00

929,090.60

21.117

31,590.02

0.00

31,590.02

0.718

2,310,339.68

0.00

2,310,339.68

52.512

49,856.73

0.00

49,856.73

1.133

0.00

0.00

0.00

693,429.37

0.00

693,429.37

15.761

4,399,627.99
0.00
Spolu
Bolo vykonané verejné obstarávanie(VO) pred predložením žiadosti o NFP

4,399,627.99

100.00

637001 Školenia, kurzy,
semináre, porady, konferencie,
sympóziá
637003 Propagácia, reklama
a inzercia
637004 Všeobecné služby
637005 Špeciálne služby
711003 Nákup softvéru
713002 Nákup výpočtovej
techniky
713004 Nákup prevádzkových
strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia
714004 Nákup Nákladných
vozidiel, ťahačov, prípojných
vozidiel, dopravných
pracovných strojov, traktorov
716 Prípravná a projektová
dokumentácia
717001 Realizácia nových
stavieb
920 – Rezerva na
nepredvídané výdavky
Iné neoprávnené výdavky
633004 Materiál Prevádzkové
stroje, prístroje, zariadenie,
technika a náradie

Objem prostriedkov zazmluvnených na základe VO pred podaním žiadosti
o NFP (EUR)

Odoslaná:

Áno

Nie
31,590.02
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14. Zdroje financovania projektu:
Celkové výdavky projektu (v EUR)

4,399,627.99

Celkové oprávnené výdavky (v EUR)

4,399,627.99

Celkové neoprávnené výdavky (v EUR)
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (v EUR)
Intenzita pomoci

(v %)

Zdroje žiadateľa celkom (v EUR)

0.00
4,179,646.59
95.0000000000
219,981.40

Predpokladaný príjem z projektu (v EUR)
Objem oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľmi (v EUR)

0.00
4,399,627.99
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15. Súlad s horizontálnymi prioritami
A/ Má projekt

vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti? Ak áno, špecifikujte aký.

Áno

Nie

Ciele projektu sú v úzkej nadväznosti na uvedomelé správanie obyvateľov a ich záujem zapojiť sa do separovaného zberu. Schopnosť vybudovať u občanov prirodzený návyk
k separovanému zberu dosiahneme koncepčne:
1. prepracovanou marketingovou stratégiou (directmailng, web stránka, banner umiestnený na najnavštevovanejšie portály v meste)
2. zavedením progresívneho poplatkového systému pre tých, ktorí nemajú záujem podieľať sa na separácii na základe Informačného systému separovaného zberu, ktorý
zabezpečí potrebnú evidenciu a poskytne vyhodnotenie sledovaných ukazovateľov producentov odpadov a spôsob s ich nakladaním.
Funkcionalita infor. systému:
a) zníženie nákladov na zber
b) zvýšenie podielu množstva separovaného odpadu na úkor komunálneho odpadu
c) zavedenie systému na monitorovanie pracovníkov, ktorí realizujú zber KSO
d) vytvorenie transparentného monitoringu (mesto,občan,prevádzovateľ)
Typ

Dopad

Názov
Podiel výdavkov na nákup, vývoj alebo
prevádzku hardware, software, služieb
širokopásmového pripojenia alebo iných služieb
v oblasti IT na celkových výdavkoch projektu

Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo
prevádzku hardware, software, služieb
Výsledok
širokopásmového pripojenia alebo iných služieb
v oblasti IT v rámci projektu

Merná jednotka

Východisková hodnota

Rok

Plánovaná hodnota

%

0.000

2009

0.650

2011

Eur

0.000

2009

28,762.300

2010

B/ Prispeje projekt k napĺňaniu cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja?
Ak áno, špecifikujte ako.
Projektom sa napĺňajú strategické ciele TUR (č 6,25,26,27,28) prostredníctvom plnenia úloh Akčného plánu TUR v SR 2005 - 2010:
4. Podpora využívania proenvironmentálnych moderných technológií a využitie existujúcich programov na ich implementáciu do ekonomiky SR
5. Podpora využívania všetkých dostupných finančných možností pre podporu TUR v SR
7. Podpora redukcie odpadu a opatrenia na redukciu energetickej náročnosti ekonomiky SR
- Optimalizácia separovaného zberu komunálnych odpadov
- Optimalizácia nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi
8. Podpora rozvoja informačnej spoločnosti v SR
10. Ochrana a racionálne využívanie prírody a krajiny

Áno

Projekt výrazne prispieva k ochrane životného prostredia a tým k TUR a prostredníctvom osvety a propagácie implementuje základné princípy TUR do bežného života
občanov.
Odoslaná:

Rok

14.05.2009
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Nie

Typ

Názov

Množstvo vyseparovaných komunálnych
odpadov
Výsledok Počet zakúpených zberových vozidiel
Množstvo vyseparovaných biologicky
Dopad
rozložiteľných komunálnych odpadov
Počet uskutočnených informačných aktivít
zameraných na zvyšovanie osvety a propagácie
Výsledok
v oblasti separovaného zberu komunálnych
odpadov
Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do
informačných aktivít zameraných na zvyšovanie
Dopad osvety a propagácie v oblasti separovaného
zberu komunálnych odpadov
Dopad

Merná jednotka

Východisková hodnota

Rok

Plánovaná hodnota

Rok

t/rok

0.000

2009

1,598.000

2011

počet

0.000

2009

4.000

2010

t/rok

0.000

2009

965.000

2011

počet

0.000

2009

2.000

2011

počet

0.000

2009

23,343.000

2011

C/ Bude mať projekt dopad na marginalizované rómske komunity? Ak áno, špecifikujte aký.

Áno

Nie

Mesto Vranov nad Topľou je súčasťou Atlasu rómskych komunít. Navrhovaný projekt skvalitní a rozšíri separovaný zber v meste pre všetkých občanov a návštevníkov mesta
vrátane marginalizovaných rómskych komunít (8,6% rómskych občanov mesta). Realizáciou projektových aktivít projekt napomáha predchádzať sociálnej konklúzii, resp.
vylúčeniu a prispieva k jednoduchšiemu začleneniu a spoločenskej integrácii marginalizovaných rómskych komunít. Marginalizované rómske komunity sú lokalizované v
intraviláne mesta, poloha osídlenia integrované/koncentrované a na okraji mesta.
Typ

Názov

Výsledok

Počet zakúpených zberových vozidiel
Počet uskutočnených informačných aktivít
zameraných na zvyšovanie osvety a propagácie
Výsledok
v oblasti separovaného zberu komunálnych
odpadov
Množstvo vyseparovaných komunálnych
Dopad
odpadov
Množstvo vyseparovaných biologicky
Dopad
rozložiteľných komunálnych odpadov
Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do
informačných aktivít zameraných na zvyšovanie
Dopad osvety a propagácie v oblasti separovaného
zberu komunálnych odpadov

Odoslaná:

Merná jednotka

Východisková hodnota

Rok

Plánovaná hodnota

Rok

počet

0.000

2009

4.000

2010

počet

0.000

2009

2.000

2011

t/rok

0.000

2009

1,598.000

2011

t/rok

0.000

2009

965.000

2011

počet

0.000

2009

23,343.000

2011

14.05.2009
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D/ Bude projekt prispievať k zlepšeniu rovnosti príležitostí? Ak áno, špecifikujte ako.

Áno

Nie

Projekt prispieva k zlepšeniu rovnosti príležitostí vytvorením 2 pracovných miest na pozícii šoféra. Predpokladáme, že minimálne jedno miesto bude obsadené občanom z
nasledovných znevýhodnených skupín: občan starší ako 50 rokov, dlhodobo nezamestnaný občan.
Pozitívne výsledky a dopady projektu pocítia všetci občania mesta Vranov nad Topľou, bez rozdielu a akejkoľvek diskriminácie.
Typ

Názov

Výsledok

Počet žien využívajúcich výsledky projektu
Počet vytvorených pracovných miest pre
Výsledok znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie
projektu
Podiel počtu žien využívajúcich výsledky
Dopad projektu na celkovom počte užívateľov
(ženy+muži) výsledkov projektu

Odoslaná:

Merná jednotka

Východisková hodnota

Rok

Plánovaná hodnota

Rok

počet

0.000

2009

11,867.000

2011

počet

0.000

2009

1.000

2010

%

0.000

2009

50.840

2011

14.05.2009
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16. Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP
P.č.

Názov prílohy

1

1.Opis projektu

2

2.Finančná analýza projektu

3

3.Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – štatutárneho orgánu žiadateľa

4

12

4.Doklad potvrdzujúci právnu subjektivitu žiadateľa
5.Účtovná závierka za rok predchádzajúci predloženiu žiadosti – platí pre všetkých žiadateľov (všetky
výkazy)
6.Doklad o zabezpečení spolufinancovania zo strany žiadateľa
7.Potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom, nie staršie ako 3
mesiace
8.Potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá nedoplatky
poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nie
staršie ako 3 mesiace.
9.Potvrdenie nie staršie ako 3 mesiace, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v
konkurze, v likvidácii, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy).
10.Potvrdenie z Notárskeho centrálneho registra záložných práv vydané notárskym úradom nie staršie ako
3 mesiace.
11.Výročná správa žiadateľa za rok predchádzajúci predloženiu žiadosti (týka sa žiadateľov, ktorí sú
povinní zo zákona vypracovávať výročnú správu).
12.Čestné vyhlásenie žiadateľa, že v období piatich rokov resp. troch rokov (v prípade malých a stredných
podnikov) od ukončenia realizácie aktivít projektu nedôjde k takej podstatnej zmene projektu:

13

13.Dokladovanie majetkovo-právnych vzťahov

14

14.Kópia z katastrálnej mapy nie staršia ako 3 mesiace
15.Rozhodnutie príslušného stavebného úradu podľa §§ 117 a 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydané žiadateľovi/prijímateľovi:

5
6
7
8
9
10
11

15
16

17

18

19

20

16.Príslušným stavebným úradom overená projektová dokumentácia, vrátane rozpočtu stavby podľa
výkazu výmer, ktorá je potrebná k stavebnému konaniu.
17.V prípade, že sa jedná o stavbu rozloženú do viacerých etáp výstavby a aktivity už boli začaté, priložiť
doklad o tom, ktoré časti stavby boli už zrealizované, zakresliť do situácie už zhotovené časti stavby,
začiatok a koniec realizácie týchto častí a uviesť výšku preinvestovaných prostriedkov na zrealizované
časti stavby, a taktiež priložiť položkový rozpočet s označením, ktoré položky sú zrealizované, a ktoré je
potrebné realizovať.
18.Záverečné stanovisko k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, resp. rozhodnutie zo zisťovacieho
konania, v zmysle zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, príp. potvrdenie OÚ ŽP.
19.V prípade, že predmetom oprávnených nákladov projektu je nákup pozemkov a nehnuteľností, predložiť
osvedčenie od nezávislého kvalifikovaného znalca, ktoré potvrdzuje, že kúpna cena nepresahuje trhovú
hodnotu (formou znaleckého posudku nie staršieho ako 3 mesiace).
20. Štúdia uskutočniteľnosti V prípade, ak nebola k projektu realizovaná štúdia uskutočniteľnosti,
zdôvodnite vami vybraný variant. Ak ste neuvažovali s variantným riešením, zdôvodnite z akého dôvodu. V
prípade, ak bola k projektu vypracovaná Štúdia uskutočniteľnosti, je potrebné ju doložiť.

21

21.Dokumentácia k verejnému obstarávaniu / obchodnej verejnej súťaži

22

22.Vyjadrenie kompetentnej inštitúcie k územiam NATURA 2000

23

23.Odborné podporné prílohy podľa prioritných osí
24.Čestné vyhlásenie, že voči žiadateľovi (resp. voči členovi štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je
oprávnený konať v mene žiadateľa):
25.Čestné vyhlásenie žiadateľa, že v príp. predkladaného projektu postupoval v zmysle zákona o
verejných prácach č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak relevantné.
26. V prípade kúpy použitého majetku je potrebné doložiť čestné vyhlásenie, že na majetok v minulosti
nebola poskytnutá pomoc z verejných zdrojov bez ohľadu na subjekt, ktorý mal majetok v držbe.

24
25
26
Odoslaná:

14.05.2009
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16. Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP
P.č.

27

28

29

30

31

32

33
34
35

36

Odoslaná:

Názov prílohy
27.Osvedčené písomné plnomocenstvo - oprávnenie na podpis žiadosti o nenávratný finančný príspevok
resp. na všetky ostatné právne úkony, ktoré namiesto štatutárneho orgánu bude vykonávať osoba odlišná
od štatutárneho orgánu - splnomocnenec; zo znenia plnomocenstva musí byť zrejmý presný rozsah
oprávnení splnomocnenca.Osvedčené písomné plnomocenstvo - oprávnenie na podpis žiadosti o
nenávratný finančný príspevok resp. na všetky ostatné právne úkony, ktoré namiesto štatutárneho orgánu
bude vykonávať osoba odlišná od štatutárneho orgánu - splnomocnenec; zo znenia plnomocenstva musí
byť zrejmý presný rozsah oprávnení splnomocnenca.
28.V prípade žiadateľov o NFP v rámci schém štátnej pomoci je potrebné doložiť Čestné vyhlásenie
žiadateľa, o tom, že:- nezačal stavebné práce, resp. nemá právne záväznú povinnosť objednať zariadenie,
ktoré je predmetom projektu v zmysle podmienok stanovených v príslušnej schéme štátnej pomoci,v
súvislosti s tými istými oprávnenými výdavkami alebo s tým istým investičným projektom nebola
žiadateľovi poskytnutá žiadna iná štátna pomoc alebo iný spôsob financovania, ktorým by došlo k
prekročeniu maximálnej intenzity pomoci v prípade schválenia žiadosti o NFP (článok L prísl. schémy
štátnej pomoci),- spĺňa definíciu MSP v znení prílohy č. 1 NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 70/2001 z
12.januára 2001, resp. v zmysle prílohy č. 1 príslušnej schémy štátnej pomoci ku dňu podania žiadosti, v
ktorom zároveň deklaruje, že daný stav sa nezmení od odovzdania žiadosti o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku do nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- nehmotný majetok považovaný za odpisovateľný majetok bude používaný výlučne v podniku, ktorý
dostáva pomoc, bude zakúpený od tretích strán na základe trhových podmienok, bude zaradený do
majetku podniku a zostane v podniku prijímajúcom pomoc minimálne päť rokov resp. tri roky v prípade
MSP,- investícia do hmotného a nehmotného majetku bude udržaná v regióne, v ktorom sa pomoc
poskytuje (nedôjde k presunu výrobnej činnosti v rámci členského štátu EÚ alebo do iného členského štátu
EÚ), najmenej päť rokov, resp. v prípade MSP tri roky, od ukončenia investície; - sa nezačalo vymáhacie
konanie v súlade s čl. 57 ods. 3 všeobecného nariadenia po presune výrobnej činnosti v rámci členského
štátu EÚ alebo do iného členského štátu EÚ, - v zmysle schémy štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj
infraštruktúry odpadového hospodárstva budú zariadenia získané prostredníctvom finančného príspevku
vrátane špecializovaných prepravných prostriedkov a kontajnerov použité len pre účely podporovaného
projektu stanovené v žiadosti o NFP

29.Dotazník k štátnej pomoci
30.Čestné vyhlásenie žiadateľa k DPH: - čestné vyhlásenie pre žiadateľov, ktorí majú právo na
odpočítanie DPH z tovarov, služieb a prác obstaraných v rámci projektu, - čestné vyhlásenie pre
žiadateľov, ktorí nemajú právo na odpočítanie DPH z tovarov, služieb a prác obstaraných v rámci projektu,
- čestné vyhlásenie pre žiadateľov, ktorí majú právo na pomerné odpočítanie DPH z tovarov, služieb a
prác obstaraných v rámci projektu.
31.Vyhlásenie o veľkosti podniku v prípade žiadateľov spadajúcich pod schému štátnej pomoci, u ktorých
intenzita pomoci prekračuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
32.Výpis zo zoznamu akcionárov z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, originál alebo úradne
overená kópia, nie starší ako 3 mesiace. V prípade, že žiadateľ nie je akciovou spoločnosťou, predloží
čestné vyhlásenie (podpísané štatutárnym orgánom), že daná príloha je nerelevantná.
33.Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho
zamestnávania podľa osobitného predpisu (Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní).
34.Čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.
35.Čestné vyhlásenie žiadateľa, že kópie žiadosti o NFP a jej príloh sú identické s originálom žiadosti o
NFP a jej prílohami.
36. Elektronická verzia na neprepisovateľnom elektronickom médiu (napr. CD/DVD) – 1 ks. Médium musí
obsahovať:- prílohu 1 Opis projektu, - prílohu 2 Finančná analýza, - rozpočet podľa výkazu -výmer
projektovej dokumentácie v MS Excel,- iné (podľa potreby žiadateľa /podľa požiadavky MŽP SR)
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17. Čestné vyhlásenie žiadateľa
Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:
- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú úplné, pravdivé a správne,
- mám, resp. zabezpečím ku dňu podpisu zmluvy o poskytnutí NFP finančné prostriedky na
spolufinancovanie projektu,
- na oprávnené výdavky uvedené v projekte nežiadam o inú pomoc a ani som na tieto výdavky v minulosti nezískal
nenávratnú finančnú pomoc,
- spĺňam podmienky oprávnenosti žiadateľa uvedené v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP,
- údaje uvedené v žiadosti o NFP sú identické s údajmi odoslanými prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS.
- som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok.
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených
údajov a skutočností.
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so zák.
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely implementácie príslušného
operačného programu.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho(-nych)
PhDr.

Tomáš

Lešo

Podpis štatutárneho(-nych) zástupcu(-ov):

Miesto podpisu:

Vranov nad Topľou

Dátum podpisu:

14.5.2009
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18. Špecifické polia
Skupina polí
Názov pola

Odoslaná:

Hodnota pola
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