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1.

Identifikácia žiadateľa

Obchodné meno / názov:

Mesto Piešťany

Sídlo:

Piešťany, Námestie SNP 3, 92145

Štát:

Slovensko

Právna forma:

Obec (obecný úrad), mesto (mestský
úrad)

Identifikátor (IČO):

00612031

DIČ:

2020537893

IČZ:

1001448140

Platca DPH:

Nie

IČ DPH / VAT:

Štatutárny orgán
Meno a priezvisko štatutára:

2.

Miloš Tamajka, MBA

Identifikácia partnera

Nevzťahuje sa na žiadateľa

3.

Identifikácia organizačnej zložky zodpovednej za
realizáciu projektu

Nezaevidované

4.

Komunikácia vo veci žiadosti

Subjekt:

MESTO PIEŠŤANY

Identifikátor (IČO):

00612031

Meno a priezvisko

Adresa na doručovanie písomností

E-mail

Telefonický kontakt

Mgr. Jozef Ďurák

Námestie SNP 3, 92145 Piešťany

strategia@piestany.sk

0337765465

5.

Identifikácia projektu

Názov projektu:

Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany

Akronym:
Kód ŽoNFP:

NFP310010B557
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Výzva:

OPKZP-PO1-SC111-2016-10 - 10. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov

NACE projektu:

Nedefinované

Kategórie regiónov:

Bez kategórie regiónov

Projekt s relevanciou k
Regionálnym investičným
územným stratégiám:

Nie

Projekt s relevanciou k
Udržateľnému rozvoju miest:

Áno

Identifikácia príspevku k princípu
udržateľného rozvoja:

1.

Identifikácia príspevku k princípu
podpory rovnosti mužov a žien a
nediskriminácia:

Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.

Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ
310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
310010 - 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov

Kategorizácia za Konkrétne ciele
Konkrétny cieľ:

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Oblasť intervencie:

017 - Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)

Hospodárska činnosť:

22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

Typ územia:

02 - Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie > 5 000 obyvateľov)

Forma financovania:

01 - Nenávratný grant

6.

Miesto realizácie projektu

Štát

Región
(NUTS II)

Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko

Západné Slovensko

Trnavský kraj

Piešťany

Piešťany
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7.

Popis projektu

Stručný popis projektu:

Projekt s názvom „Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany“ je zameraný na intenzifikáciu triedeného zberu komunálnych odpadov,
prostredníctvom výstavby nového zberného dvora; nákupu techniky, prístrojov, nástrojov, náradia a nádob na triedenie komunálneho odpadu.
Žiadateľom v rámci predkladaného projektu je mesto Piešťany.
Hlavným cieľom projektu je intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
podľa zákona o odpadoch, a za ktorých zber a nakladanie s nimi zodpovedá mesto Piešťany, a zvýšenie povedomia obyvateľov mesta vo
vzťahu k separácia odpadov. Cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta Piešťany.
Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít „Triedený zber komunálnych odpadov“ a „Informačné aktivity ako súčasť
investičného projektu“ a podporných aktivít projektu. Miestom realizácie projektu je mesto Piešťany.
Kapacita pre triedenie komunálnych odpadov sa v dôsledku realizácie projektu zvýši o 2275,24 t/rok a množstvo vytriedeného komunálneho
odpadu tiež o 2275,24 t/rok. V rámci projektu bude zrealizovaná 1 informačná aktivita – vytvorenie informačnej brožúry, čím mesto osloví
minimálne 17 000 obyvateľov.
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7.1 Popis východiskovej situácie
Východisková situácia v regióne
Opis záujmového územia
Piešťany sú kúpeľné mesto na Slovensku, sú sídlom okresu a mnohých vedeckých inštitúcií. Sú medzinárodným strediskom liečby
reumatických chorôb (Národný ústav reumatických chorôb) a významným regionálnym centrom kultúry, školstva, športu a rekreácie.
Hospodárstvo mesta je závislé od liečebnej starostlivosti, turistického ruchu, elektrotechnického, strojárskeho a potravinárskeho priemyslu.
Mestom preteká rieka Váh. Má nížinné, teplé a suché podnebie
Mesto má vybudované zberné stredisko na zber odpadov, ktoré nie je v súlade z Územným plánom mesta. Predmetná prevádzka v danom
území bola povolená a akceptovaná iba ako dočasné riešenie – do doby jej premiestnenia do lokality, ktorá bude v súlade s Územným plánom
mesta Piešťany. Taktiež bola občanmi spísaná petícia na premiestnenie zberného strediska z dôvodu rušivých vplyvov prevádzky na bývanie
v priľahlom bytovom súbore SEVER – konkrétne hlučnosť pri nakládke odpadu, otrasy pôdy vyvolané manipuláciou s kontajnermi,
znečisťovanie prostredia odpadom, roznášaným vplyvom vetra po priľahlom okolí.
Z vyššie uvedených dôvodov sa mesto Piešťany rozhodlo konať a premiestniť zberný dvor do inej lokality v zmysle ÚPN na okraj mesta, do
bývalého „hnedého“ priemyselného areálu.
Obyvateľstvo
Počet obyvateľov v meste v roku 2015: 28 405.
Počet obyvateľov mesta po realizácii projektu: 28 500.
Zástavba v meste: rodinné domy - 3 500, počet panelových domov/bytových jednotiek - 8 700.
Školské zariadenia: 5 x materská škola, 6 x základná škola, 1 x spojená škola, 7 x stredná škola a 3 x vysoká škola.
Analýza stavu produkcie komunálnych odpadov vo vzťahu k realizácii projektu
V meste sa v roku 2015 zabezpečoval zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov, a to:
• Biologicky rozložiteľný odpad (20 02 01) v množstve: 3 599,97 ton/rok.
• Objemný odpad (20 03 07) v množstve 1 441 ton/rok.
• Drobný stavebný odpad (20 03 08) v množstve 979 ton/rok.
• Jedlé oleje a tuky (20 03 08) v množstve: 0,11 ton/rok.
• Šatstvo (20 01 10) v množstve: 68 ton/rok.
• Nebezpečný odpad:
• Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 (20 01 26) v množstve: 1,88 ton/rok.
• Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky (20 01 27) v množstve 7,57 ton/rok.
V roku 2015 predstavovalo celkové množstvo odpadov 16 931,65 ton (zmesový komunálny odpad + vytriedené zložky komunálneho odpadu
vo vzťahu k realizácii projektu).
Odhad produkcie komunálnych odpadov
Odhadovaný nárast produkcie vytriedených komunálnych odpadov po realizácii projektu sa predpokladá vo výške 2 268,54 ton/ton/rok.
Najväčší nárast sa očakáva v zbere biologicky rozložiteľného odpadu (zo záhrad, parkov, vrátane odpadu z cintorínov - 20 02 01) v množstve
cca 1 200 ton/rok.
Nárast 1000 ton/rok sa predpokladá v drobnom stavebnom odpade (20 03 08) a objemnom odpade (20 03 07) o cca o 60 ton/rok.
Zber jedlých olejov a tukov (20 01 25) realizoval v roku 2015 v školských zariadeniach a v zbernom stredisku. Osvetou v školách a zvýšením
zberných kapacít sa predpokladá nárast cca o 5 tonu/rok.
V prípade textilu (20 01 11) sa predpokladá nárast o 5 ton/rok, nakoľko sa separácia odpadu v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov
nerealizovala z kapacitných dôvodov (absencia zberných nádob/miest na umiestnenie odpadu).
V prípade odpadu farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 (20 01 28) sa predpokladá nárast o 1 tonu/rok, nakoľko
sa separácia odpadu v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov nerealizovala z kapacitných dôvodov (absencia zberných nádob/miest
na umiestnenie odpadu).
V prípade odpadu inak nešpecifikovaného (20 01 99) sa predpokladá nárast o 2 tony/rok, nakoľko sa separácia odpadu v rámci triedeného
zberu komunálnych odpadov nerealizovala z kapacitných dôvodov (absencia zberných nádob/miest na umiestnenie odpadu).
Nárast separácie sa predpokladá aj pri zbere šatstva (20 01 10) z dôvodu zvýšenia zberových kapacít v množstve 2 tony/rok.
Zber nebezpečných odpadov a to: oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 (20 01 26) sa predpokladá v množstve 0,11 tony/rok; farby,
tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky (20 01 27) sa predpokladá nárast 0,13 ton/rok.
Množstvo zmesového komunálneho odpadu v roku 2015 predstavuje 10 834,12 ton/rok. Po realizácii projektu sa predpokladá pokles na 10
500 ton/rok.
Množstvo vytriedených odpadov v roku 2015 predstavuje na jedného obyvateľa cca 214 kg. Po realizácii projektu sa predpokladá nárast o 80
kg.
Popis existujúcej kapacity v záujmovom území, ktorá sa vzťahuje na realizáciu projektu
Mesto má vybudované zberné stredisko na zber odpadov, ktoré nie je v súlade z Územným plánom mesta, z tohto dôvodu nie sú už možné
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žiadne technické úpravy. Tento priestor sa stáva nevyužiteľným a preto sa mesto rozhodlo vybudovať nový zberný dvor. Čo sa týka techniky
súvisiacej s rozšírením zberu vytriedených zložiek komunálnych odpadov, ktoré musí mesto v zmysle nového zákona dodržiavať, sú
nedostatočné.
Popis akým spôsobom a kto v súčasnosti spracováva vytriedené zložky KO
Zber zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu zabezpečuje zmluvne spoločnosť Marius Pedersen,
a.s.
Zber biologicky rozložiteľných odpadov z verejnej zelene zabezpečujú Služby mesta Piešťany a ich zhodnotenie zabezpečuje taktiež Marius
Pedersen, a.s, časť odpadu použilo mesto pre vlastné účely. Odpad zo záhrad od obyvateľov sa realizuje len čiastočne, nakoľko mesto
nedisponuje dostatočnou technikou ani nádobami na jeho zber.
Nebezpečné odpady ako oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 a farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
spracúva spoločnosť VYFAKO, spol. s r.o.
Zber jedlých tukov a olejov sa zabezpečuje zo školských zariadení a zberného strediska, prostredníctvom spoločnosti INTA, s.r.o.
Zber šatstva je riešený externou organizáciou, pánom Petrom Kucharčíkom, ktorá zabezpečuje vlastné kontajnery. Zber textilu a
nebezpečného odpadu v súčasnosti mesto nezabezpečuje.
Identifikácia potrieb (problémov) skupín, v prospech ktorých je projekt realizovaný, resp. cieľového územia (hlavné environmentálne
problémy v riešenej oblasti)
Identifikácia potrieb (problémov) skupín:
•
•
•
•

vybudovanie nového zberného dvoru, z dôvodu nesúladu s ÚPN a petíciou občanov (hluk, smrad, znečistenie okolia),
súčasný zberný dvor nie je možné zosúladiť s platnou legislatívou, nakoľko akýkoľvek zásah do zberného dvora by bol v nesúlade s ÚPN,
čiastočná absencia techniky na zber a mechanickú úpravu biologicky rozložiteľných odpadov z IBV,
nepostačujúce zberové kapacity.

Hlavné environmentálne problémy v meste:
•
•
•
•
•

odpad končí na čiernych skládkach,
spaľovanie biologicky rozložiteľných odpadov pri domoch,
znečistené životné prostredie v dôsledku slabej separácie odpadov,
znížená kvalita životného prostredia nedostatočnou informovanosťou občanov o možnom legálnom odovzdaní odpadov na zberný dvor,
v komunálnom odpade často končí aj nebezpečný odpad, čo má za následok znečistenie životného prostredia.

Popis toho, ako realizácia projektu rieši identifikované potreby (problémy) skupín, v prospech ktorých je projekt realizovaný, resp. cieľového
územia
Realizácia projektu rieši:
• zlepšenie stavu životného prostredia prostredníctvom znižovania množstva skládkovaných odpadov,
• zamedzenie vzniku čiernych skládok v meste,
• úspora finančných prostriedkov mesta,
• spokojnosť obyvateľov, že nebudú mať zberný dvor pri domoch ale bude umiestený na okraji mesta,
• zníženie poplatkov za zber komunálnych odpadov obyvateľov mesta,
• zníženie vplyvu environmentálnych rizikových faktorov na zdravie ľudí,
• zvýšenie úrovne separácie,
• zvýšenie environmentálneho vedomia a podporu informovanosti obyvateľstvaa propagácie prostredníctvom kampaní: kampane zamerané
na ovplyvňovanie (znižovanie) nadmernej spotreby, kampane zamerané na triedený zber komunálnych odpadov a biologickyrozložiteľných
komunálnych odpadov (vrátane kampaní so zameraním na zákaz spaľovania zelených odpadov), kampane na zvyšovanie odbornej úrovne
samospráv v oblasti nakladania s odpadmi, kampane na výchovu a vzdelávanie detí v oblasti odpadov, kampane zamerané na zvýšenie
povedomia obyvateľstva o možných zdravotných rizikách z nekontrolovaného spaľovania komunálneho odpadu.
Popis toho ako projekt nadväzuje na existujúcu infraštruktúru v danom území, resp. na už realizované aktivity v danej oblasti
Projekt nadväzuje na vybudované zberné stredisko na zber odpadov, ktoré nie je v súlade z Územným plánom mesta, predmetná prevádzka
v danom území bola povolená a akceptovaná iba ako dočasné riešenie, do doby jej premiestnenia do lokality, ktorá bude v súlade s Územným
plánom mesta Piešťany. Taktiež bola občanmi spísaná petícia na premiestnenie zberného strediska z dôvodu rušivých vplyvov prevádzky na
bývanie v priľahlom bytovom súbore SEVER, konkrétne hlučnosť pri nakládke odpadu, otrasy pôdy vyvolané manipuláciou s kontajnermi,
znečisťovanie prostredia odpadom roznášaným vplyvom vetra po priľahlom okolí.
Z vyššie uvedených dôvodov sa mesto Piešťany rozhodlo konať a premiestniť zberný dvor do inej lokality v z mysle ÚPN na okraj mesta, do
bývalého „hnedého“ priemyselného areálu.
Žiadateľ nerealizoval projekt podporený s OPŽP v programov období 2007 - 2013.
Informácia, či sa obec nachádza v aktuálnom Atlase rómskych komunít
Mesto Piešťany sa v aktuálnom Atlase rómskych komunít nenachádza.
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7.2 Spôsob realizácie aktivít projektu
Predkladaný projekt je v súlade so smernicou o odpadoch (SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/98/ES z 19. novembra
2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc), ktorá je základným rámcovým dokumentom EÚ pre nakladanie s odpadmi.
Jej cieľom je chrániť životné prostredie a ľudské zdravie predchádzaním škodlivých účinkov vzniku odpadov a nakladania s nimi. Podľa
smernice by mali členské štáty do roku 2020 zabezpečiť, aby sa recyklovalo 50% komunálneho odpadu (KO) a 70% stavebného odpadu.
Projekt je ďalej v súlade s nasledovnými strategickými dokumentmi na národnej a regionálnej úrovni:
Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020
V SR je povinnosť zaviesť triedený zber komunálnych odpadov ustanovená od roku 2004 s prechodným obdobím do roku 2010. Povinnosť
obce zaviesť triedený zber pre biologicky rozložiteľné odpady bola zrušená a opätovne prijatá, čo prinieslo veľkú neistotu pre komunálnu sféru
malo čiastočný negatívny vplyv na celkové smerovanie odpadového hospodárstva. V súčasnosti platí v SR povinnosť pre obec zaviesť
a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a biologicky rozložiteľné komunálne
odpady okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne. Napriek tomu možno triedený zber komunálnych odpadov hodnotiť ako
nedostatočný a mnoho obcí si túto povinnosť neplní v zmysle stanovenej zákonnej povinnosti. Pre úplnosť je potrebné dodať, že povinnosti
zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov konkuruje okruh výnimiek z plnenia tejto povinnosti, ktoré v konečnom
dôsledku negatívne vplývajú na zavádzanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach.
V zmysle požiadaviek rámcovej smernice o odpade v súvislosti s cieľom dosiahnuť do roku 2020 úroveň recyklácie komunálnych odpadov 50
%, je potrebné vytvoriť účinný systém triedeného zberu minimálne pre nasledovné druhy komunálnych odpadov: papier a lepenka, sklo, plasty,
kovy, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, jedlé oleje a tuky, drevo, elektroodpad, použité batérie
a akumulátory, textil a šatstvo. Pre účely sledovania trendov triedeného zberu sú jednotlivé druhy odpadov zaradené do 5 prúdov: „klasické
zložky“ triedeného zberu (papier, plasty, sklo, kovy), biologicky rozložiteľné komunálne odpady (odpady zo záhrad, kuchynské odpady, jedlé
oleje a tuky a drevo), elektroodpad, použité batérie a akumulátory, šatstvo a textil.
Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2020 je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie
ľudí a životné prostredie. Pre dosiahnutie stanovených cieľov bude nevyhnuté zásadnejšie presadzovanie a dodržiavanie záväznej hierarchie
odpadového hospodárstva za účelom zvýšenia recyklácie odpadov predovšetkým pre oblasť komunálnych odpadov a stavebných odpadov a
odpadov z demolácií v súlade s požiadavkami rámcovej smernice o odpade. V odpadovom hospodárstve je potrebné naďalej uplatňovať
princípy blízkosti, sebestačnosti a pri vybraných prúdoch odpadov aj rozšírenú zodpovednosť výrobcov pre nové prúdy odpadov, okrem
všeobecne zavedeného princípu „znečisťovateľ platí“. Pri budovaní infraštruktúry odpadového hospodárstva je potrebné uplatňovať
požiadavku najlepších dostupných techník (BAT) alebo najlepších environmentálnych postupov (BEP). Strategickým cieľom odpadového
hospodárstva SR zostáva pre obdobie rokov 2016 až 2020 zásadné odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním obzvlášť pre
komunálne odpady.
Predkladaný projekt je v súlade s nasledovnými opatreniami na dosiahnutie hlavného cieľa odpadového hospodárstva:
O2. zvýšiť úroveň triedeného zberu pre recyklovateľné druhy komunálnych odpadov, najmä pre papier a lepenku, sklo, plasty, kovy a biologicky
rozložiteľné komunálne odpady tak, aby boli splnené ciele pre triedený zber komunálnych odpadov uvedené v tabuľke 4-1 POH SR.
O3. zvýšiť recykláciu stavebných odpadov a odpadov z demolácií vrátane činnosti spätného zasypávania tak, aby bol splnený cieľ recyklácie
uvedený v časti 4.1.9
O6. zlepšenie stavu informovanosti obyvateľov a všetkých subjektov pôsobiacich v odpadovom hospodárstve o nevyhnutnosti a možnostiach
zberu, opätovného používania a recyklácie odpadov, ako aj používania výrobkov, ktoré sú vyrobené recykláciou zavedením účinných
a všeobecne prístupných informačných systémov a vedením lokálnych a národných informačných kampaní.
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016 - 2020
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016 – 2020 je strategickým dokumentom, ktorý určuje smerovanie
odpadového hospodárstva a je pripravený v súlade s platným programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej „POH SR“) a
obsahuje skutočnosti uvedené v § 9 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem písm. g), m) a
o) so zameraním na územie kraja, pre ktorý sa vypracúva.
Záväzná časť programu kraja obsahuje:
• cieľové smerovanie nakladania s určenými prúdmi odpadov a množstvami odpadov v určenom čase a opatrenia na ich dosiahnutie,
• cieľové smerovanie nakladania s polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami obsahujúcimi polychlórované bifenyly v určenom čase a
opatrenia na ich dosiahnutie,
• opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálnych odpadov,
• opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie stavebných odpadov a odpadov z demolácií,
• osobitnú kapitolu o nakladaní s obalmi a odpadom z obalov vrátane podpory preventívnych opatrení a systémov opätovného použitia
obalov.
Smerná časť programu kraja obsahuje:
• posúdenie potreby budovania nových zariadení na spracovanie odpadov, potreby zvýšenia kapacity alebo uzatvorenia existujúcich
zariadení na spracovanie odpadov,
• posúdenie potreby budovania nových systémov zberu odpadov,

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
5.10.2016 17:04

7 z 42

• vyhodnotenie užitočnosti prijatých opatrení,
• rozsah finančnej náročnosti programu a návrhy na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadmi regionálneho významu.
Hlavné ciele:
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja sa vydáva na obdobie piatich rokov, t. j. na roky 2016 – 2020. Jeho návrh je
vypracovaný v súlade s POH SR na roky 2016 – 2020, ktorý schválila Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 562 zo dňa 14.10.2015. Ciele a
opatrenia v záväznej časti programu kraja budú v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva v zmysle § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o odpadoch) a článku 4 Smernice Európskeho parlamentu a rady
2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc zamerané na:
a) predchádzanie vzniku odpadov,
b) príprava na ich opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie odpadov,
e) zneškodňovanie odpadov.

Územný plán VÚC Trnavského kraja
Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia z hľadiska rozvoja odpadového hospodárstva
Strategické ciele odpadového hospodárstva: znížiť množstvo odpadov ukladaných na skládky, minimalizovať negatívne účinky vzniku a
nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie (predchádzať vzniku odpadov, podporovať separovaný zber využiteľných zložiek s
cieľom znížiť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky, opätovne používať odpady, recyklovať, podporovať kompostovanie
biologicky rozložiteľných odpadov, nakladať optimálne s odpadom v danom území – okrem druhotného spracovania využívať na výrobu
energie a energiu vyrobenú z odpadov v tomto území racionálne využívať.
Vyššie uvedené požiadavky nie sú priamym predmetom riešenia ÚPN regiónu, ale majú priamy dopad na územie a jeho kvality. Nástrojmi
územného plánovania je však možné do procesu nakladania s odpadmi zasiahnuť a tak dosiahnuť vyššie uvedené požiadavky.
V oblasti budovania infraštruktúry odpadového hospodárstva: v rámci spracovania nižších stupňov ÚPD vyznačiť miesta výskytu divokých
skládok, plochy s rozptýleným odpadom, podporovať odstránenie rozptýleného odpadu a nelegálnych skládok odpadu a účinné spôsoby
zamedzenia vzniku nových znečistených lokalít, revitalizovať územia čiernych skládok a plôch s rozptýleným odpadom (väčšinou obecné
smetiská, ktoré vznikli prevažne v terénnych depresiách po ťažbe rôznych surovín, v eróznych ryhách, bývalých korytách riečnych tokov alebo
voľne rozptýlený odpad, ktorý výrazným spôsobom znehodnocuje krajinu a prírodné zdroje), podporovať zakladanie lokálnych riadených
skládok komunálneho odpadu (inertného a nie nebezpečného) v obciach, následne spracovať, využívať komunálny (nie nebezpečný) odpad a
zamedziť aj týmto spôsobom vznikaniu čiernych skládok, zriaďovať v obciach v obytných zónach ľahko prístupné zberné dvory, prípadne
vhodne uložené prenosné kontajnery na zber rozmernejších odpadov z domácností, zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu, podporovať
zakladanie a rozvoj kompostární v obciach (spracovanie biologického odpadu z údržby verejných priestorov i súkromných pozemkov),
podporovať zariadenia na spaľovanie odpadov najmä v okresných mestách, používajúce šetrné technológie a moderné odlučovacie zariadenia
na znižovanie emisií a celkovo uprednostňovať energetické alebo termické zhodnocovanie odpadu pred skládkovaním, na spaľovanie
nebezpečného odpadu využívať existujúce kapacity spaľovní, uplatňovať princípy blízkosti (eliminovať prepravy odpadov na dlhé vzdialenosti),
nezakladať prevádzky na zneškodňovanie nebezpečných odpadov v chránených územiach a rekreačných územných celkoch, podporovať
územne rekultiváciu vyťažených priestorov, opustených ťažobní, lomov s cieľom začleniť ich do prírodnej časti krajiny, prípadne využiť pre
aktivity cestovného ruchu.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2016 - 2020
Účelom odpadového hospodárstva v zmysle zákona o odpadoch je predchádzať vzniku odpadov, obmedzovať ich tvorbu, znižovať
nebezpečné vlastnosti odpadov a prednostne zabezpečiť zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodňovaním.
Časť odpadov je určitým spôsobom zhodnocovaná. Využívané sú hlavne odpady z poľnohospodárskej výroby – zvieracie fekálie sú používané
na hnojenie, slama a rastlinný odpad pre podstielanie, silážovanie, zaorávanie do pôdy. Z hľadiska stratégie nakladania s odpadmi je
najvýznamnejšie materiálne zhodnocovanie odpadov ako druhotných surovín. V súčasnosti prebieha ich zber prostredníctvom rôznych
podnikateľských subjektov. Cieľom separovaného zberu odpadov je: zníženie záťaže životného prostredia odpadmi, určenými na
zneškodnenie, zníženie obsahu škodlivín v odpade, zabezpečenie priemyselného využitia surovín, ktoré môžu nahradiť základné materiály, a
tak znížiť požiadavky na ťažbu prírodných zdrojov a energií.
Strategickým cieľom v oblasti odpadového hospodárstva je obmedzenie skládkovania odpadov a podpora zhodnocovania odpadov so
zameraním na recykláciu, separáciu a odstraňovanie environmentálnych záťaží. Pri napĺňaní cieľa budú realizované aktivity, zamerané na
zníženie produkcie odpadov, čím sa dosiahne zvýšenie miery zhodnocovania odpadov, so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu. Taktiež budú podporené projekty a programy, zaoberajúce sa environmentálnou výchovou a osvetou.
3. Prioritná oblasť – Environmentálna
Špecifický cieľ 3.3. Skvalitnenie nakladania s odpadmi
Opatrenia 3.3.1. Podpora systému zberu, separácie a zneškodňovania / zhodnocovania odpadu a odstraňovanie environmentálnych záťaží
Cieľom opatrenia je podpora aktivít, zameraných na rekultiváciu skládok a sanáciu vzniknutých environmentálnych záťaží. Vzhľadom na
množstvo produkovaného komunálneho odpadu je potrebné podporiť realizáciu projektov, zabezpečujúcich skvalitnenie separácie
komunálneho odpadu a zefektívňovanie jeho zberu, a to výstavbou a rozširovaním zariadení na triedenie, separovanie a zhodnocovanie
odpadov. Opatrenie bude napĺňané aj podporou výstavby a modernizácie zberných dvorov a kompostární (vrátane technického vybavenia) a
tiež nákupom zariadení a strojov, určených na údržbu a likvidáciu odpadu (vrátane strojov a zariadení určených na čistenie plôch a
komunikácií). Opatrenie 3.3.2. Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov a predchádzanie vzniku odpadov Prostredníctvom opatrenia budú
podporené opatrenia, zamerané na skvalitnenie systému zberu, separácie a zneškodňovanie/zhodnocovanie odpadu a odstraňovanie
environmentálnych záťaží. Opatrenie bude napĺňané prostredníctvom podpory nástrojov informačného charakteru zvýšenia
environmentálneho povedomia občanov so zameraním na predchádzanie vzniku odpadov, na podporu triedeného zberu odpadov a
zhodnocovanie odpadov.
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Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020
Na základe analýz uvedených v dokumente Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja na roky 2014 – 2020, Integrovaná
územná stratégia udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na roky 2014 – 2020, je potrebné zvýšiť
mieru separácie KO.
Z celkového množstva odpadov bolo na území kraja za rok 2013 celkom vyprodukovaných 231 574 ton odpadov a v roku 2012 to 232 353,6
ton, čo je o 779,6 t menej. Najviac odpadu bolo vyprodukovaného v okrese Trnava – 56 187,6 ton a najmenej v okrese Skalica – 16 835,7 ton. V
rámci Trnavského kraja v oblasti nakladania s komunálnym odpadom bolo v roku 2013 vyprodukovaného 415,68 kg komunálneho odpadu na
jedného obyvateľa za rok a v roku 2012 bolo 417,87 kg na jedného obyvateľa, čo je o 2,2 ton menej. Z 251 obcí zhodnocuje materiálovo
komunálny odpad 194, čo je 77,29 %, kompostovaním 174 obcí, čo je 69,32%. Skládkovaním v TTK zneškodňuje komunálny odpad 249 obcí, čo
je 99,2 %. V roku 2012 všetky obce kraja zneškodňovali komunálny odpad skládkovaním.
V TTK sa nachádza celkom 15 skládok, z toho sa prevádzkuje 11 skládok odpadov, ktorý nie je nebezpečný, 1 skládka odpadov na nebezpečný
odpad, 1 skládka na inertný, 2 skládky boli zrekultivované. V Skalici skládka Mokrý háj má predpokladaný termín skončenia prevádzkovania v
roku 2015 a tiež v okrese Senica skládka Cerová Lieskové končí prevádzkovanie v roku 2015. Najdlhšie bude v prevádzke skládka v okrese
Piešťany, skládka Rakovice, ktorá bude v prevádzke do roku 2033.
Prioritná os č. 4 ZLEPŠENIE KVALITY ŽIVOTA S DÔRAZOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE NA ÚZEMÍ TRNAVSKÉHO KRAJA. Kapitola sa ťažiskovo
zameriava na ochranu životného prostredia a presadzovania efektívnosti využívania prírodných zdrojov regiónov a obcí. Pre územie TTK sú
relevantné investičné priority 4.2 a 4.3 IROP. Spektrum navrhovaných opatrení bude prispievať k riešeniu aktuálnych potrieb a nedostatkov v
sektore zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a odvádzania a čistenia odpadových vôd a bude mať pozitívny dopad na kvalitu životného
prostredia v mestách a obciach.
Prioritná os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov.
Strategickým cieľom v oblasti odpadového hospodárstva SR je zabezpečiť nakladanie s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového
hospodárstva, t. j. obmedziť skládkovanie odpadov a podporiť zhodnocovanie odpadov, a to so zameraním na recykláciu. Vzhľadom na vysoký
podiel BRO v zmesovom komunálnom odpade je aktuálnou potrebou predchádzanie vzniku BRO podporou domáceho kompostovania alebo
zariadení na anaeróbny rozklad.
Z analýzy stavu odpadového hospodárstva v Trnave a obciach MFO vyplynuli nasledujúce potreby:
• vybudovať zariadenie na zhodnotenie bioodpadov na území mesta Trnavy a využiť ich materiálovo alebo energeticky. Prevádzkovaním
zariadení na zhodnocovanie odpadov chce mesto smerovať odpadové hospodárstvo od skládkovania odpadov k zvýšeniu podielu ich
zhodnocovania,
• vybudovať zberné dvory so zabezpečením triedeného zberu zložiek KO v obciach MFO, ktoré v súčasnosti zberný dvor nemajú, zabezpečiť
technické dovybavenie existujúcich zberných dvorov a zlepšiť podmienky na separáciu odpadov v domácnostiach (kontajnery),
• v obciach MFO zabezpečiť podmienky na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (obecné kompostoviská, kompostéry do
domácností).
Program odpadového hospodárstva mesta Piešťany
Hlavným cieľom odpadového hospodárstva mesta Piešťany je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie
ľudí a životné prostredie, ako aj obmedzovanie využívania zdrojov a uprednostňovať praktické uplatňovanie hierarchie odpadového
hospodárstva, ktorá je definovaná v článku 4 novej rámcovej smernice o odpade (smernica EP a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o
odpade a o zrušení určitých smerníc) V zmysle požiadaviek novej rámcovej smernice o odpade sú pre stanovené odpady nasledovné ciele:
· Komunálne odpady: zvýšiť použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kovy, plasty a sklo a podľa možností z iných zdrojov, pokiaľ
tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 35% hmotnosti vzniknutých odpadov;
· Biologicky rozložiteľné odpady: znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 45% z celkovej hmotnosti
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995;
· Stavebný odpad z demolácií: zvýšiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu (s výnimkou odpadu 17 05
04 zemina a kamenivo kategórie O) najmenej na 35% hmotnosti vzniknutého odpadu.
Mesto bude rozvíjať, prehlbovať a zdokonaľovať systém separovaného zberu odpadov tak, aby:
•
•
•
•

bolo zneškodňovanie odpadov v súlade s novelizovanou legislatívou,
boli priebežne vytvárané podmienky pre zhodnocovanie odpadov, ktoré sa v súčasnosti nedajú zhodnotiť,
bolo zneškodňovanie nevyužiteľných odpadov environmentálne vhodným spôsobom,
bolo ukladanie odpadov len na vyhovujúcich skládkach odpadov.

Organizačné, technologické a výrobné opatrenia na zníženie vzniku odpadov
Cieľ: zvýšiť materiálové zhodnocovanie komunálnych odpadov
Opatrenia: podporovať separovaný zber využiteľných druhov odpadu (PET fľaše, papier, sklo, textil, kovy, bioodpad); uzatvoriť dlhodobé
zmluvné vzťahy o odbere a zhodnocovaní biologicky rozložiteľných odpadov a na zhodnocovanie ostatných separovaných zložiek
komunálneho odpadu.
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním
Cieľ: znížiť zneškodňovanie komunálnych odpadov skládkovaním
Opatrenia: rozšíriť separovanie zhodnotiteľných odpadov, pre ktoré existujú spracovateľské kapacity (olovené batérie, opotrebované oleje,
pneumatiky, textil, jedlé oleje a tuky ...); biologicky rozložiteľné odpady zhodnocovať kompostovaním, podporovať kompostovanie občanov v
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domácich kompostárňach.
Separovaný zber
Cieľ: Zvyšovať neustále množstvo vyseparovaného odpadu v kg na obyvateľa
Opatrenia: neustále zlepšovať organizačné a technické podmienky zamerané na zlepšenie separovaného zberu a informovanosť obyvateľov.
Zhodnocovanie odpadov z obalov
Riešiť zber odpadov z obalov podľa podmienok stanovených v zákone o obaloch.
Opatrenia: ako v predchádzajúcom bode, separovať všetky druhy odpadov a odovzdávať ich na zhodnotenie.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 - 2025
Strategický rámec rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025
Globálny cieľ:
Environmentálna oblasť:
3 Zachovanie kvality životného prostredia prostredníctvom revitalizácie verejných priestranstiev a rozširovaním zelene s cieľom zvýšenia
adaptácie na dopady klimatických zmien a zefektívnením odpadového hospodárstva
Špecifické ciele:
3.1. Rozvoj technickej infraštruktúry
3.1.1 Rozšírenie infraštruktúry odpadového hospodárstva
- vybudovanie kompostárne
- vybudovanie Zberného dvora v meste Piešťany
- zhodnotenie biologického odpadu - fermentor
- budovanie prístreškov na stanovišťách zberných nádob
- propagácia separovania odpadov
Akčný plán mesta Piešťany predstavuje zoznam tých projektových zámerov, ktoré boli identifikované ako prioritné, a pri ktorých mesto
Piešťany plánuje začiatok realizácie v intervale najbližších 3 rokoch. Akčný plán vyjadruje snahu naplniť strategické ciele konkrétnymi
aktivitami v konkrétnom časovom intervale. Environmentálna oblasť má v Akčnom pláne 8 projektových zámerov. V najbližších rokoch je
prioritou v meste Vybudovanie kompostárne, na ktorú chce mesto získať prostriedky v rámci výzvy z OP Kvalita životného prostredia,
špecifického cieľa 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov. V roku 2016 musí mesto na vlastné náklady odstrániť nelegálne skládky odpadov, nakoľko v roku 2015
nezískalo na ich odstránenie dotáciu z fondov EÚ. Medzi prioritné zámery mesta patrí aj Revitalizácia nábrežia potoka Dubová v ďalších
úsekoch toku.

Z uvedeného vyplýva, že predkladaný projekt je v súlade s navrhovanou Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Trnavského kraja
(RIUS), ktorá však nie je uvedená medzi schválenými regionálnymi integrovanými územnými stratégiami v časti 5.G, preto sme v časti 5 pri
vypĺňaní „Projekt s relevanciou k Regionálnym investičným územným stratégiám“ nechali voľbu "nie".
Projekt je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015-2025, preto sme v časti 5 „Projekt
s relevanciou k Udržateľnému rozvoju miest“ – vyznačili voľbu „áno“.
Predkladaný projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít:
Aktivita 1 „Triedený zber komunálnych odpadov“,
Aktivita 2 „Informačné aktivity ako súčasť investičného projektu“ a
„Podporných aktivít projektu“ ktoré budú zamerané na riadenie projektu a zabezpečenie informovania verejnosti o podpore jeho
spolufinancovania z EŠIF a ŠR.
Aktivita 1. Triedený zber komunálnych odpadov
Popis obsahu aktivity

Zberný dvor
Rekonštrukcia bývalého priemyselného parku na účely zberu vytriedených zložiek komunálneho odpadu pozostáva
zo:
•
•
•
•
•

spevnených plôch,
kanalizácie (dažďová, vody z povrchového odtoku) – odvodnenie zberného dvora,
prevádzkovej budovy,
skladov,
garáží.

Dobudovanie:
• váhy (súčasť stavby),
• kamerového systému (technické vybavenie).

Technické vybavenie:
•
•
•
•

traktor s min. výkonom 81kW,
príslušenstvo ku traktoru: náves s minimálnou nosnosťou 7 ton
príslušenstvo ku traktoru: drvič, štiepkovač s minimálnym priemerom drvenia - štiepkovania drevnej hmoty 250 mm,
príslušenstvo ku traktoru: čelný nakladač s 3.hydraulickou funkciou + ovládaním s Joystickom + paralelogram,
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• príslušenstvo ku traktoru: lyžica jednoduchá s min. pracovným záberom 240 cm,
• príslušenstvo ku traktoru: lyžica s horným hydraulickým pridržiavačom s drapákmi s pracovným záberom minimálne 220 cm,
• príslušenstvo ku traktoru: vidly paletové otočné,
• príslušenstvo ku traktoru: predná radlica - šípová s minimálnym pracovným záberom 2 650 mm,
• motorový fukár lístia,
• kontajnery:
- 9 x VKK vaničkový, otvorený 7m3 na biologicky rozložiteľný odpad,
- 8 x VKK hákový 35m3 na drobný stavebný odpad,
- 2 x VKK hákový, 20m3 na objemný odpad,
- 10 x 200 l sud na olej - nebezpečný odpad,
- 2 x havarijná súprava do skladov na nebezpečný odpad,
- 3 x havarijné vane pod sudy s nebezpečným odpadom s havarijným zabezpečením min. 200 l.
Poznámka: VKK – veľkokapacitný kontajner
Rodinné domy:
• 1000 x 120 l nádoba, hnedá plastová, uzatvárateľná na biologicky rozložiteľný odpad „zelený“
Školské zariadenia:
•
•
•
•

5 x 1100 l plastová nádoba na použité jedlé oleje a tuky, min. objem 1100 l – materská škola,
6 x 1100 l plastová nádoba na použité jedlé oleje a tuky, min. objem 1100 l – základná škola,
1 x 1100 l plastová nádoba na použité jedlé oleje a tuky, min. objem 1100 l – spojená škola,
7 x 1100 l plastová nádoba na použité jedlé oleje a tuky, min. objem 1100 l – stredná škola.

Služby mesta Piešťany:
• 1 x 1100 l plastová nádoba na použité jedlé oleje a tuky, min. objem 1100 l.
Popis navrhovaných postupov a riešenie pri realizácii aktivity
Zberný dvor
Potrebné je vybudovanie nového zberného dvora v bývalom priemyselnom areáli. Je tu potrebná rekonštrukcia spevnených plôch, odvodnenia,
prevádzkovej budovy a inžinierskych sietí.
Rekonštrukcia bývalého “hnedého” parku zabezpečí plnenie požiadaviek v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve a to:
1. jednotlivé druhy odpadov budú zhromažďované oddelene na vyčlenených miestach v zberných nádobách,
2. bude vyhradený priestor pre odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie,
3. bude vybudovaná manipulačná plocha pre odpady.
Zberný dvor bude zabezpečený pred vstupom nepovolaných osôb oplotením a kamerovým systémom.
Prevádzková budova bude zrekonštruovaná z dôvodu nevyhovujúceho stavu pre zázemie obsluhy zberného dvora a dobudovania zberných
miest na odpady.
Dobudovaná bude mostová váha, ktorá bude slúžiť na presné určenie množstva prijatého odpadu na zberný dvor a na výpočet množstva
prijatých odpadov sa nebude musieť používať len kvantifikovaný odhad.
Na zbernom dvore bude zrekonštruovaná manipulačná plocha, ktorá bude slúžiť a manipuláciu s odpadom.
Mesto taktiež v súčasnosti nedisponuje dostatočným technickým vybavením pre mechanickú úpravu (zmenšenie objemu) a dopravu
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, preto je súčasťou žiadosti zakúpenie drviča a traktora s vlečkou a s príslušenstvom, ktorý by
odpad z pred rodinných domov na meste podrvil resp. odviezol na zberný dvor.
Individuálna bytová výstavba (IBV)
Do rodinných domov budú zabezpečené 120 l zberné nádoby na biologicky rozložiteľný odpad, ktorých vývoz bude mesto zabezpečovať 1 x za
14 dní, v mesiacoch marec - november. Ide o tzv. zelený odpad (lístie, tráva a konáre), ktorý z pred rodinných domov, sa podrví mobilným
drvičom resp. naloží na vlečku traktora, ktorý odpad prepraví na zberný dvor. Kde sa dočasne uloží a po naplnení kapacít, naloží pomocou
čelného nakladača do veľkokapacitných kontajnerov a odovzdá osobe oprávnenej s týmto odpadom nakladať.
Školské zariadenia
Do školských zariadení budú umiestnené nádoby na použité jedlé oleje a tuky, kde obyvatelia mesta budú môcť odovzdať daný druh odpadu.
Táto aktivita bude teda pozostávať z realizácie stavebných prác a obstarania príslušných strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
a dopravných prostriedkov bezprostredne súvisiacich s cieľmi projektu.
Charakteristika územia stavby - zhodnotenie územia stavby
Lokalita zberného strediska Piešťany sa nachádza v plánovanom centre odpadového hospodárstva. Využitý bude existujúci oplotený areál
bývalého domu brannej výchovy (Zväzarmu) na severnom konci mesta Piešťany. Areál sa nachádza bezprostredne pri štátnej ceste I/61
v smere na Hornú Stredu. Rozloha areálu je cca 12 500 m2, nachádzajú sa v ňom opustená prevádzková budova, spevnené plochy, väčšina
areálu je nespevnená plocha.
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Stavba zberného strediska nezasahuje do ochranných pásiem chránených území, kultúrne cenných objektov a pamiatok, nenachádza sa v
oblasti s ťažiteľnými priestormi.
Záujmové územie v rámci Slovenska patrí do teplej oblasti. Piešťany patria medzi najteplejšie oblasti Slovenska. Ich klíma je typicky nížinná,
mierne suchá, ale aj mierne veterná. Priemerná ročná teplota vzduchu 9,4°C je pomerne vysoká ( v januári –2,2°C, v júli 19,7°C ) a svedčí o
teplom ráze podnebia. Vlhkosť vzduchu zodpovedá nížinnej polohe. V letných mesiacoch je relatívna vlhkosť vzduchu priemerne pod 75%, v
zimných mesiacoch dosahuje hodnoty priemerne nad 80%. Piešťany pri svojej nížinnej a mierne veternej polohe majú pomerne malú
oblačnosť, a preto je tu slnečný svit veľmi dobrý. Ročný priemer je 2084 hodín, z toho až 9 hodín pripadá na každý deň v letnom období. Iba 75
dní do roka je bez slnečného svitu. S malou oblačnosťou súvisia aj zrážkové pomery. Ich ročný priemerný úhrn je 611 mm.
Príprava pre výstavbu
Vlastné stavenisko je treba pripraviť na výstavbu nových objektov/ rekonštrukciu existujúcich objektov.
Základné typy prác:
• Vybúranie / demontáž existujúcich brán a nepotrebných oplotení - komplet,
• Odstránenie stĺpov s lampami areálového osvetlenia,
• Rekonštrukcia starej vodomernej šachty,
• Odstránenie starých nevyužívaných kanalizačných šachiet,
• Vybúranie nepotrebných betónových spevnených plôch a komunikácii v okolí prevádzkovej budovy,
• Vybúranie betónových poterov na stropnej doske na žumpe v súlade so statickým posúdením – samotná stropná doska z prefabrikátov
spiroll vrátane vstupného otvoru budú zachované a použité ako stratené debnenie pre novú stropnú dosku zo železobetónu – pozri statické
posúdenie, resp. dokumentáciu žumpy,
• Výruby stromov, naletových drevín a kríkov – v súlade s posudkom obstaraným MsÚ Piešťany – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub
drevín je v prílohe 1 tejto TS – celkovo ide o 13 stromov (11 x topoľ čierny, 1 x vŕba krehká, 1 x borovica lesná) a 5 krovitých porastov
s celkovou výmerou 220 m2,
• Demolácia častí existujúcej prevádzkovej budovy za účelom optimalizácie jej rozmerov a funkcii pre zberné stredisko,
• Odstránenie/demontáž zariaďovacích predmetov, sanity, okien, dverí, technológie plynovej kotolne,
• Odvezenie stavebnej sutiny a jej uloženie na skládku, resp. využitie podrvených betónov a stavebného odpadu v ďalších stavebných
prácach,
• Odvoz prebytočnej zeminy na určenú skládku,
• Vyrovnanie a zhutnenie terénu na úroveň predpísanú projektom.
Technické riešenie stavby
Popis riešenia stavby z hľadiska účelu a funkcie, členenie stavby
Predmetom stavby je vybudovanie zberného strediska v rámci plánovaného areálu Centra odpadového hospodárstva Piešťany. Využitý bude
v súčasnosti nevyužívaný pozemok a prevádzková budova objektu domu brannej výchovy na Žilinskej ceste v Piešťanoch. Zberné stredisko je
navrhnuté ako funkčný a moderný systém odpadového hospodárstva so zámerom splnenia legislatívnych požiadaviek a povinností pre obce a
mestá, zohľadňujúc ekonomicky prijateľné náklady na zabezpečenie odpadového hospodárstva. V priloženej projektovej dokumentácii, ktorá je
súčasťou prílohy ŽoNFP č. 12, sú popísané a navrhnuté len objekty samotného zberného strediska.
SO 01 Príprava územia, demolácie a sanácie
SO 02 Areálové spevnené plochy, vrátane odvodnenia
SO 02.1 Areálové spevnené plochy
SO 02.2 Odvodnenie
SO 03 Mostová cestná váha
SO 04 Rekonštrukcie prevádzkovej budovy
SO 05 Rekonštrukcia vonkajších rozvodov vody
SO 06 Splašková kanalizácia, žumpa
SO 07 Rekonštrukcia vonkajších rozvodov NN, areálové osvetlenie, kamerový systém
SO 08 Neobsadený
SO 09 Oplotenie
SO 10 Terénne a sadové úpravy
SO 11 Betónová nájazdová rampa
Návrhové množstvo zbieraného odpadu kategórie N v navrhovanom zbernom stredisku je do 10 t/ročne. Navrhované zberné stredisko sa
nebude posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Spolu so zberným strediskom sa v areáli centra odpadového hospodárstva uvažuje s kompostárňou (nie je súčasťou tohto projektu).
Návrhová kapacita kompostárne je 4900 t/rok (0,56 t/hod) spracovanej suroviny. Predmetná výstavba sa nebude realizovať v oblasti
vyžadujúcej osobitnú ochranu ovzdušia v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č.
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.
Z navrhovanej kapacity vyplýva, že v zmysle vyhlášky č. 356/2010, príloha 2 ide o malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Kompostáreň sa nebude
posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Urbanistické riešenie
Predmetom tohto projektu je riešenie vybudovania zberného strediska v rámci plánovaného centra odpadového hospodárstva Piešťany.
Zberné stredisko je navrhnuté ako funkčný a moderný systém odpadového hospodárstva so zámerom splnenia legislatívnych požiadaviek
a povinností pre mestá, zohľadňujúc ekonomicky prijateľné náklady na zabezpečenie odpadového hospodárstva. Urbanistické
a architektonické riešenie je dané charakterom stavby. Po vybudovaní areál zberného strediska vhodne zapadne do daného územia. Zberné
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stredisko je situované s ohľadom na: dodržiavanie požadovaných ochranných pásiem; trasy existujúcich podzemných inžinierskych sietí a
možnosti prístupu k zbernému dvoru pre obyvateľov mesta Piešťany.
Popis technického riešenia
Lokalita zberného strediska Piešťany sa nachádza v plánovanom centre odpadového hospodárstva. Využitý bude existujúci oplotený areál
bývalého domu brannej výchovy (Zväzarmu) na severnom konci mesta Piešťany. Zberné stredisko sa nachádza cca 500 m od najbližšie trvalo
obývaných domov. Stavba nezasahuje do ochranných pásiem chránených území, kultúrne cenných objektov a pamiatok, nenachádza sa v
oblasti s ťažiteľnými priestormi.
Realizácia stavebných prác
Popis jednotlivých stavebných objektov
(stavebno–technické riešenie je bližšie popísané v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou prílohy ŽoNFP č. 12)
SO 01 Príprava územia, demolácie a sanácie:
Predmetom tohto stavebného objektu je príprava záujmového územia a existujúcej prevádzkovej budovy na samotnú rekonštrukciu /
výstavbu objektov. Základný rozsah prác:
•
•
•
•

Vybúranie / demontáž existujúcich brán a nepotrebných oplotení - komplet;
Odstránenie stĺpov s lampami areálového osvetlenia – 2 kpl;
Odstránenie starej vodomernej šachty – 1 ks;
Odstránenie starých nevyužívaných kanalizačných šachiet – 7 ks;
• Vybúranie nepotrebných betónových spevnených plôch a komunikácii v okolí prevádzkovej budovy – odhad 190 m3 (cvičná plocha
v rozsahu 1150 m2 zostane v pôvodnom vyhotovení a bude slúžiť ako podklad pre novú spevnenú plochu);
• Vybúranie betónových poterov na stropnej doske na žumpe v súlade so statickým posúdením – 8 m3 – samotná stropná doska z
prefabrikátov spiroll vrátane vstupného otvoru budú zachované a použité ako stratené debnenie pre novú stropnú dosku zo železobetónu;
• Výruby stromov, naletových drevín a kríkov – v súlade s posudkom obstaraným MsÚ Piešťany – celkovo ide o 13 stromov (11 x topoľ
čierny, 1 x vŕba krehká, 1 x borovica lesná) a 5 krovitých porastov s celkovou výmerou 220 m2;
• Odvezenie stavebnej sutiny a jej uloženie na skládku, resp. využitie podrvených betónov a stavebného odpadu v ďalších stavebných
prácach,
• Odvoz prebytočnej zeminy na určenú skládku,
SO 02 Areálové spevnené plochy, vrátane odvodnenia
SO 02.1 Areálové spevnené plochy:
Spevnená plocha je navrhnutá po veľkej časti areálu zberného strediska, okrem 1 - 2 m širokého zeleného pásu pozdĺž oplotenia, resp.
v miestach priestorových rezerv. Spevnená plocha má spolu rozlohu 3304 m2 (3406 m2 vrátane vjazdov do areálu). Príjazd na spevnenú
plochu je cez 2 krídlovú bránu. Brána š. 6,0 má joklovú výplň, pre chodcov je určená bránička š. 1,0 m s joklovou výplňou. Záložná brána zo
zadnej časti objektu je navrhovaná ako 2-krídlová š. 3,5 m rovnakej konštrukcie ako hlavná brána. Spevnená plocha zberného strediska je
vodohospodársky zabezpečená. Obvod spevnenej plochy je ohraničený cestnými betónovými obrubníkmi.
Parkovacie státia pre 7 automobilov (z toho jedno parkovacie miesto pre ZŤP) sú navrhnuté na existujúcej spevnenej ploche pred areálom
zberného strediska. Dopravné značenie je popísané v samostatnej časti tejto dokumentácie, resp. v prehľadnej situácii.
Spevnená plocha je oddelená od nespevnených plôch cestnými obrubníkmi, vjazd vo areálu od samotnej spevnenej plochy – plne
zapustenými obrubníkmi.
V nových areálových spevnených plochách sa budú nachádzať kanalizačné šachty pôvodnej splaškovej kanalizácie. Tieto budú vyspravené
a osadené novými liatinovými poklopmi kat. D400 – celkovo 4 ks šachiet.
SO 02.2 Odvodnenie
Dažďová voda zo spevnenej plochy bude odvádzaná do 12 dažďových vpustov. Vpust je vyskladaný z prefabrikovaného dna, betónových
skruží, vyrovnávacieho prstenca a mreže 0,5 x 0,5m s nálevkou. Vnútorný priemer vpustov je 500 mm. Schematický výkres dažďových
vpustov je v priloženej výkresovej dokumentácii. Prípojky vpustov sú z PVC, DN 200 a sú zaústené do dažďovej kanalizácie. Trasa dažďovej
kanalizácie je vedená v 2 vetvách v celkovej dĺžke 299,50 m a je zaústená do existujúcej dažďovej stoky DN 600 za oplotením areálu zberného
strediska.
Dažďové vody zo spevnených plôch sú pred opustením areálu čistené za pomoci odlučovača ropných látok. Kapacita odlučovača 100 l/s
vyplynula z hydrotechnických výpočtov. Do dažďovej kanalizácie budú odvádzané aj zvody zo strechy prevádzkovej budovy a cestnej váhy,
ležaté potrubia sú z PVC, DN 200. Celková dĺžka prípojok vpustov, zvodov zo striech a váhy je 139,2 m. Potrubia dažďovej kanalizácie z PVC
budú ukladané v zapaženej ryhe (š.1100 mm – 1200 mm podľa profilu ukladaného potrubia) s kolmými stenami na zhutnené pieskové lôžko,
hr. 100 mm. Vzorový priečny rez ryhou je v priloženej výkresovej dokumentácii. Odlučovač ropných látok je konštrukčne riešený ako jedna
jednoliata prefabrikovaná betónová nádrž z vodostavebného betónu, rozmery d. 3,6 x š. 2,8 x v. 2,08 m.
Vstup je riešený cez vstupné komíny z betónových skruží a kónusov, na ktorých sú umiestnené kruhové liatinové poklopy Ø 600 mm podľa
potrebnej triedy zaťaženia D400.
SO 03 Mostová cestná váha
Navrhovaná cestná váha slúži na váženie nákladu vozidiel prichádzajúcich / odchádzajúcich zo zberného strediska. Vjazd na cestnú váhu je
uvažovaný cez samostatnú bránu, regulovaný pomocou samostatnej ručnej závory (súčasť SO 09 Oplotenie). Cestná váha je umiestnená
v blízkosti vjazdu do areálu zberného strediska, je uvažovaná ako zapustená s rozmermi 9,0 x 3,0 m. Nosič zaťaženie je železobetónový
samonosný prefabrikát (vážny most) pre zaťaženia v súlade s STN 736203, z vodostavebného betónu, mrazuvzdorného, odolného voči
rozmrazovacím soliam. Hrany mostov sú lemované pozinkovaným profilom. Dodávka váhy je vrátane vyhodnocovacej nadstavby umiestnenej
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v priľahlej miestnosti dispečingu v prevádzkovej budove. Súčasťou vyhodnocovacej nadstavby sú PC, tlačiareň, záložný zdroj.
SO 04 Rekonštrukcie prevádzkovej budovy
Predmetom daného stavebného objektu je existujúca prevádzková budova nachádzajúca sa v danom areáli, ktorá bude v rámci rekonštrukcie
upravená pre potreby prevádzky zberného strediska. V rámci rekonštrukcie prevádzkovej budovy bude zrekonštruovaná časť budovy
nevyhnutná pre prevádzku zberného strediska (1-podlažná časť pôvodnej budovy). Časť budovy (2-podlažná časť pôvodnej budovy) bude
zachovaná v pôvodnom stave, vykonané budú len nevyhnutné sanačné práce po vykonaných búracích prácach. Tieto majú za úlohu zabrániť
znehodnoteniu objektu počas následnej prevádzky zberného strediska. Pri predmetnej rekonštrukcii nedôjde k narušeniu nosných častí
objektu.
Rekonštruovaný objekt je rozčlenený na 1-podlažnú časť a 2-podlažnú časť budovy založenú na pásových základoch z prostého betónu.
Obvodový plášť objektu a nosné steny sú vymurované z keramických tvaroviek CDm na maltu MVC 25 a MC 100. Celková hrúbka vonkajšieho
muriva je 400 mm. Vnútorné priečky muriva sú vybudované v hrúbke 100, 150 a 400 mm. Podlahy v objekte sú v 100 mm pre 1. NP a 60 mm
pre 2. NP. Nášľapné vrstvy podláh sú PVC, keramické dlaždice alebo cementový poter. Prechod z 1. NP do 2. NP je prevedený dvojramenným
schodiskom so šírkou ramena 1500 mm. Do stupňov schodiska je osadené oceľové zábradlie. Povrchové úpravy vnútorných povrchov sú
prevedené vápennými omietkami bielej farby alebo keramickými obkladačkami (WC a umývadlá). Povrchové úpravy vonkajších fasád sú
vápenno cementovými omietkami bielej farby. Sokel budovy do výšky 450 mm od okapového chodníka je prevedený glazovanými
keramickými obkladačkami hnedej farby.
Stropné konštrukcie sú prevedené stropnými betónovými panelmi Spiroll v hrúbke 250 mm.
Strecha objektu je plochá, jednovrstvová so živičnou krytinou a vnútornými dažďovými zvodmi. Plocha strechy je vyspádovaná k strešným
vpustiam v sklone od 1,5 do 3,0 %. Nábehy pri atikách sú prevedené z perlitbetónu. Samotné atiky sú vymurované z tehál CDm na MVC 25
v hrúbke 250 mm. Hydroizolácia strechy je vyvedená pod oplechovanie atiky.
SO 05 Rekonštrukcia vonkajších rozvodov vody
Existujúce vonkajšie rozvody vody v súčasnom stave nezodpovedajú požiadavkám na kvalitné a bezpečné zásobovanie objektu pitnou vodou.
Pre rekonštruovanú prevádzkovú budovu bude vedené potrubie z existujúceho verejného vodovodu pred prevádzkovou budovou. Pred
budovou sa nachádza starý podzemný hydrant, ktorý bude v rámci projektu vymenený za nový hydrant DN 100. Stavbou zasiahnuté spevnené
a nespevnené povrchy budú uvedené do pôvodného stavu. Rekonštruovaný rozvod DN 50, dĺ. 50,0 m bude napojený v existujúcej šachte na
verejnom priestranstve za novým hydrantom, odkiaľ bude vedená v smere k sociálnym priestorom zrekonštruovanej prevádzkovej budovy.
Existujúci vodovod v zelenom páse pred prevádzkovou budovou je z PVC, DN 100.
Meranie prietokov bude zabezpečené vo vodomernej šachte umiestnenej pred prevádzkovou budovou. Zo stavebného hľadiska ide
o prefabrikovanú betónovú šachtu s pôdorysnými rozmermi 1200 x 900 mm. Vstup do šachty je zabezpečený cez liatinový vstupný poklop
600 x 600 mm, kat. B125. Šachta je uložená na podkladovom betóne hr. 150 mm, pod ktorým je hutnené lôžko zo štrkodrvy hr. 150 mm.
Vonkajšie rozvody vody v rámci areálu sú riešené pomocou 2 ks výtokových ventilov osadených z vonku na fasáde prevádzkovej budovy. Na
ventily je možné pripojiť hadice a použiť ich v prípade potreby na oplach. Výtokové ventily vo vonkajšom prostredí musia byť osadené tak, aby
ich bolo možné odvodniť z dôvodu zimnej prevádzky. Umiestnenie výtokových ventilov je vykreslené v časti zdravotechnika SO 04.
SO 06 Splašková kanalizácia, žumpa
Splašková kanalizácia vonkajšia rieši odvedenie splaškových vôd do žumpy. Kanalizácia je navrhovaná z potrubia PVC, DN 300, celková dĺ.
54,00 m a je zaústená do existujúcej žumpy s objemom 109 m3. Potrubie splaškovej kanalizácie bude ukladané do zapaženej ryhy, š. 1100
mm na pieskové lôžko hr. 100 mm. Existujúca žumpa bude rekonštruovaná.
SO 07 Rekonštrukcia vonkajších rozvodov NN, areálové osvetlenie, kamerový systém
Zásobovanie zberného strediska elektrickou energiou navrhujeme zabezpečiť pomocou existujúcej infraštruktúry v lokalite. Dom brannej
výchovy bol napojený na elektrickú energiu z verejného rozvodu. Elektrickou energiou budú zásobované: Prevádzková budova, Cestná váha,
Areálové osvetlenie, Kamerový systém, Technologické zariadenia. Podrobné informácie o areálových rozvodov NN sú uvedené v dokumentácii
SO 07.
Kamerový systém nie je vzhľadom na jeho charakter súčasťou verejného obstarávania stavebných prác, bude obstaraný osobitne v rámci
realizácie projektu. Z tohto dôvodu sa nenachádza v rozpočte stavby, avšak nachádza sa v rámci rozpočtu projektu a je súčasťou celkových
oprávnených výdavkov (skupina výdavkov 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí).
Špecifikácia a parametre:
Kamery
2MPx exteriérová PTZ kamera, 20 x optický zoom, IR prisvietenie do 150m, slot na mikroSD kartu, alarmové vstupy/výstupy 7/2, napájanie
24VAC, -30°C + 65°C, vrátane príslušenstva (držiak, ohreve,kryt, atď) – 1 sada.
Exteriérová/interiérová kamera, pevný objektív (uhol záberu 75°), rozlíšenie obrazu 4MPx, IR prisvietenie do 80m, 3-osé nastavenie polohy
(strop, stena aj šikmé plochy), -30°C + 65°C (držiak, ohrev, kryt, atď). – 6 sád.
Kábel CYKY-J 3x2,5 (300 m).
Ethernetový káble CAT6e (300m).
Ochranné trubky, priemer 25mm, šedá, PVC, vrátane príslušenstva (600m).
Montáž káblov vrátane ukončenia (600m).
Práce (inštalácia, konfigurácia, montáže, revízie atď).
Drobný inštalačný materiál.
Centrálny pult
"Rozvádzač kamerového systému v prevádzkovej budove, Rack, 32U, hlbka 500 mm, vrátane istiacich prvkov, prepäťových ochrán, UPS
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1500VA hodín), switch 24 portový, NVR server pre 8 IP kamier 2x4TB HDD, sieťový vrátane klientských licencii" (sada)
Klientské pracovisko kamerového systému, ovládací klavesnica, 24" LCD
Práce (inštalácia, konfigurácia, montáže, revízie atď)
SO 08 Neobsadený
SO 09 Oplotenie
Bariérové oplotenie - existujúce:
Existujúce oplotenie okolo uvažovaného centra odpadového hospodárstva je betónové bariérové výšky 2,0 – 2,4 m. Navrhované zberné
stredisko zaberá len časť areálu. Existujúci bariérový plot po obvode areálu bude zachovaný, vo všeobecnosti je v dobrom stave. V miestach,
kde sú betónové dielce poškodené, budú použité dielce z demontovanej časti plotu. Ochrana pred narušením objektu bude zvýšená pomocou
kotúčov žiletkového drôtu osadeného na bariérovom oplotení – celková dĺžka 165,6 bm.
Bariérové oplotenie - nové:
V úseku na ľavej strane prevádzkovej budovy (pri pohľade spredu) je navrhnuté nové bariérové betónové oplotenie v dĺžke 63,5 m. Zostava
nového oplotenia bude rovnaká ako v prípade existujúceho – t. j. prefabrikované betónové oplotenie výšky 2,4 m + bariéra so žiletkového
drôtu.
Pletivové oplotenie:
Oplotenie v rámci centra odpadového hospodárstva, ktoré oddelí zberné stredisko od plánovanej kompostárne (nie je súčasťou tohto projektu)
bude pomocou poplastovaného pletivového oplotenia, výšky 2,0 m. Stĺpiky plotu v spevnenej ploche budú osadzované do pozinkovaných
pätiek ukotvených do betónu pomocou kotiev. Stĺpiky umiestnené v nespevnenej ploche budú osadené do betónových pätiek.
Pletivové oplotenie zo zváraného pletiva bude použité aj z čelnej strany zberného strediska. Keďže ide o oplotenie na vonkajšom obvode
areálu, bude nad nad pletivom výšky 2,0 m osadený aj kotúč zo žiletkového drôtu.
Vjazd do areálu bude zabezpečený cez brány:
- Brána č. 1 – 2 krídlová s joklovou výplňou, šírka 6,0 m, výška 2,0 m, zaistiteľná v krajných polohách, slúži na vjazd bežných vozidiel,
- Brána č. 2 - 1 krídlová pre peších s joklovou výplňou, šírka 1,0 m, výška 2,0 m, zaistiteľná v krajných polohách,
- Záložná brána - 2 krídlová s joklovou výplňou, šírka 3,5 m výška 2,0 m, zaistiteľná v krajných polohách, neslúži na bežný vjazd vozidiel.
Regulácia vjazdu vozidiel:
Vjazd a výjazd vozidiel do zberného strediska bude regulovaný pomocou ručne ovládaných závor – celkovo 2 ks. Dĺžka ramena závor je 2,5 m.
Závory sú umiestnené za bránami, obsluha zberného strediska nimi môže regulovať vjazd a výjazd z areálu. Závory budú pomocou kotiev
pripevnené k spevnenej ploche.
SO 10 Terénne a sadové úpravy
Terénne a sadové úpravy spočívajú vo vyrovnaní, zahumusovaní, osiatí trávou, výsadbe stromov a kríkov:
• nespevnených plôch pozdĺž oplotenia – 790 m2
• plôch dotknutých výstavbou mimo zberného strediska – 900 m2
• vysadením kríkov a stromov – preferované sú stromy malého vzrastu a ihličnaté (neopadavé) – listnaté stromy by na spevnených
plochách spôsobovali hygienické a bezpečnostné riziko. Porasty je treba nielen ošetriť, ale aj zapestovať. Údržba bude spočívať v zalievaní
plochy, vo vyhrabávaní trávnika a pokosení podľa potreby.
SO 11 Betónová nájazdová rampa
Nájazdová kontajnerová rampa slúži na uľahčenie vykladania ťažkých, prípadne veľkorozmerných odpadov z vozidiel občanov, resp. zo
zametacích vozidiel. 4 ks vaňových kontajnerov budú uložené v priehlbniach, z toho 2 ks priehlbní sú vybavené dodatočným betónovým
nájazdom pre vozidlá. Priehlbne sú hlboké cca 75 cm, sú odvodnené pomocou exteriérových vpustov 200 x 200 mm do dažďovej kanalizácie.
Vpusty budú prekryté liatinovou mriežkou kat. D400, odtoky do kanalizácie budú odvedené z každej priehlbne potrubím PVC, DN 160. Celková
dĺžka odvodňovacích potrubí je 38,0 m. Priehlbne pôdorysných rozmerov 5,2 x 2,5 m sú vytvorené v spevnenej ploche, steny priehlbní sú
zhotovené z betónových debniacich tvárnic š. 0,3 m.
Obchodné názvy, vyskytujúce sa v projektovej dokumentácii, rozpočte, alebo výkaze výmer sú uvedené ako príklady a môžu byť v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní nahradené ekvivalentnými výrobkami s rovnakými technickými parametrami, pri zachovaní, alebo zvýšení technickej
a architektonickej kvality, bez nároku na zvýšenie ceny.
OCHRANNÉ PÁSMA
Predmetná stavba zberného strediska nezasahuje do ochranných pásiem. Ochranné pásmo Biskupického kanála vedúceho poza areál centra
odpadového hospodárstva je 10 m od brehovej čiary. Ochranné pásmo je v plnej miere rešpektované. Z zadnej časti areálu je vedené
nadzemné VN vedenie. V tejto časti areálu sa neuvažuje v rámci tohto projektu so žiadnou výstavbou nadzemných objektov nauvažuje,
ochranné pásmo VN vedenia je v plnej miere rešpektované.
ODPADY
Počas výstavby vznikne nasledovný odpad – materiál z búracích prác, poškodený stavebný materiál – betón, zmesi betónu, tehly, malta, obaly
a pod. Uvádza sa predpokladané druhové zloženie odpadov, takže nemusí dôjsť k vzniku všetkých uvedených odpadov. Zneškodnenie alebo
zhodnotenie (najmä využitie podrvených betónov na podsypy) týchto vzniknutých odpadov počas výstavby bude vykonané v súlade
s právnymi predpismi a zmluvne zabezpečeným partnerom.
VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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Negatívny vplyv na životné prostredie počas výstavby môže mať len stavebná činnosť. Po dobu výstavby bude dodávateľ stavby povinný
udržovať stavbu v čistote a zamedziť znečisťovanie komunikácii. Po dobu výstavby je potrebné kontrolovať stavebné stroje, či nedochádza
k úniku ropných produktov. Je prísne zakázané spaľovanie akýchkoľvek materiálov počas výstavby, ako aj akékoľvek nakladanie
s odpadovými materiálmi, ktoré nie je prísne v súlade s predpismi. Počas prevádzky bude mať zberné stredisko jednoznačne pozitívny vplyv
na životné prostredie v širšej lokalite.
Zoznam a špecifikácia obstaraných nádob, strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a dopravných prostriedkov bezprostredne
súvisiacich s cieľmi projektu
Nádoby a kontajnery
Vaňový kontajner - 7 m3: 9 ks
Hákový naťahovací kontajner - 20 m3: 2 ks
Hákový naťahovací kontajner - 35 m3: 8 ks
Spolu: 19 ks
Plastový kontajner na zber použitých jedlých olejov a tukov 1100 l: 20 ks
(vr. umiestnenia na vytypovaných stojiskách)
Sud na olej – 200 l (kat. N): 10 ks
(do skladov v zbernom stredisku)
Havarijné vane pod sudy s nebezpečným odpadom – objem vane 200 l: 3 ks
(do skladov v zbernom stredisku)
Nádoba 120 l - zber biologicky rozložiteľného odpadu: 1000 ks
(pre domácnosti v IBV)
Havarijná súprava do skladov nebezpečných odpadov: 2 ks
Technika
Traktor s príslušenstvom: 1 ks
Štiepkovač/drvič drevnej hmoty: 1 ks
Čelný nakladač k traktoru s príslušenstvom (lyžica jednoduchá, lyžica s horným hydraulickým pridržiavačom s drapákmi, vidly paletové
otočné, predná radlica – šípová): 1 ks
Náves k traktoru s min. objemom 7 m3: 1 ks
Motorový fukár lístia: 1 ks
Špecifikácia a parametre - Technika
1. Traktor s minimálnym výkonom 81 kW (1 ks)
Výkon traktora minimálne: 81 kW / 110 HP; Motor: 4-valec; Objem motora minimálne: 4400 cm3; Točivý moment pri 2200 ot./min.
minimálne: 416 Nm; Prevodovka: plne synchronizovaná s mechanickým reverzom a násobičom; Počet prevodových stupňov dopredu /
dozadu minimálne: 24 / 24; Max. rýchlosť 40 km/hod.; Spojka suchá, dvojkotúčová; Brzdy kotúčové , mokré, hydraulicky riadené; Parkovacia
brzda mechanická, ručne riadená; Uzávierka diferenciálu ovládaná elektrohydraulicky; Pohon prednej nápravy ovládaný elektrohydraulicky;
Hydraulika: EHR; Vývodová hriadeľ zadná: 540 / 1000 ot./min., závislá a nezávislá od pojazdovej rýchlosti; Nosnosť zadného trojbodového
závesu minimálne: 4400 kg; Zadný trojbodový záves ovládaný elektronicky (EHR); Minimálne: 3 páry zadných hydraulických ohruhov; Výkon
hydr. čerpadla minimálne: 75 litr. /min.; Pracovný tlak minimálne: 18 MPa; Zadný záves kat. II; Etážový záves; 1 a 2 okruhové vzduchové brzdy;
4- stĺpiková kabína; Kabína s kúrením, ventiláciou a automatickou klimatizáciou; Autorádio; stierače a ostrekovače okien; svetlá potrebné na
verejné komunikácie, maják; LED – kové svetlá; Pracovné osvetlenie; komfortná kabína spĺňajúca bezpečnostné normy; etážový záves,
spodný záves = lišta; zadné ramená hydrauliky s hákmi; predné a zadné svetlomety ( LED); predné blatníky; objem palivovej nádrže minimálne:
180 litrov pneumatiky predné: 420/70 R24; pneumatiky zadné: 520/70 R34; predný vývodový hriadeľ; 1 pár predných hydraulických okruhov;
predný trojbodový záves = predné ramená; nosnosť predných ramien minimálne: 2000 kg; dĺžka traktora maximálne: 4300 mm; šírka traktora
minimálne: 2350 mm; výška maximálna: 2750 mm; svetlosť minimálne: 380 mm; Hmotnosť minimálna: 4050 kg.
2. Príslušenstvo ku traktoru - náves s minimálnou nosnosťou 7 ton (1 ks)
Trojstranne sklopný; Dvojnápravový náves; Užitočná nosnosť minimálne 7 ton; Minimálny príkon traktora: 65 kW; Ložná plocha minimálne
7,80 m2; Objem s bočnicami minimálne 7,80 m3; Vonkajšie rozmery s bočnicami : maximálna dĺžka 5200 mm x maximálna šírka 2300 mm x
maximálna výška 2050 mm; Vnútorné rozmery korby: maximálna dĺžka 3705 x maximálna šírka 2300 x maximálna výška 1000 mm;
Maximálna rýchlosť 25 km/hod. Kolesá o rozmeroch minimálne: 400/60-15,5; Vzduchové 2-hadicové brzdy; Podporná noha návesu; Rezervné
koleso.
3. Príslušenstvo ku traktoru - čelný nakladač s 3. hydraulickou funkciou + ovládaním s Joystickom + paralelogram (1 ks)
Značka čelného nakladača identická (zhodná) so značkou traktora, t.j. od jedného výrobcu; Nominálna nosnosť čelného nakladača minimálne:
1650 kg; Maximálna nosnosť: 2150 kg; Výška zdvihu čelného nakladača po hranu lopaty minimálne: 3,3 m; Výsypná výška minimálne: 2,8 m;
Výkon traktora minimálne: 110 HP; Zahĺbenie s lopatou minimálne: 16 cm; Uhol vyklopenia lopaty v hornej úvrati minimálne: 44 stupňov; Uhol
zaklopenia lopaty v hornej úvrati minimálne: 46 stupňov; Uhol vyklopenia lopaty v dolnej úvrati minimálne: 28 stupňov; Uhol zaklopenia lopaty
v dolnej úvrati minimálne: 95 stupňov; Rýchlo – úchyt náradia EURO; Ovládanie nakladača joystickom; Minimálne 3 – funkcie nakladača;
Paralelogram.
4. Príslušenstvo ku traktoru - drvič, štiepkovač s minimálnym priemerom drvenia - štiepkovania drevnej hmoty 250 mm (1 ks)
Ovládanie plniaceho pohonu dvomi hydraulickými valcami je ovládané mechanicky pákou rozvádzača. Drvenie a štiepkovanie drevnej hmoty
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s priemerom minimálne 250 mm; Výkon naštiepanej hmoty minimálne 10 m3/hod; Rotor minimálne dvojdiskový s priemerom min. 1000 mm;
Možnosť nastavenia hrúbky štiepky minimálne od 7 mm a maximálne do 25 mm; Rozmery vstupného otvoru minimálne: 250 x 260 mm;
Vťahovanie materiálu minimálne dvoma ozubenými valcami s hydropohonom; Maximálny výkon traktora 115 kW; Minimálny počet sekacích
nožov: 2 ks; Hmotnosť štiepkovača maximálne 880 kg; Hmotnosť samotného rotora maximálne: 250 kg; Pohon pomocou kardanu traktora
Kardan s voľnobežkou; Systém kontroly zariadenia otáčok - tzv. NO – STRESS; Minimálna výška aj s komínom 2,95 m; Maximálna prepravná
šírka 1450 mm; Maximálna prepravná dĺžka: 2100 mm.
5. Príslušenstvo ku traktoru: lyžica jednoduchá s min. pracovným záberom 240 cm (1 ks)
Lyžica ku traktoru určená na čelný nakladač traktora ; pracovný záber lopaty minimálne 2400 mm; objem lopaty minimálne 1,45 m3.
6. Príslušenstvo ku traktoru: lyžica s horným hydraulickým pridržiavačom s drapákmi s pracovným záberom minimálne 220 cm (1 ks)
Lyžica s horným drapákom ku traktoru určená na čelný nakladač traktora; pracovný záber lopaty minimálne 2200 mm; Minimálne 2 pracovné
hydraulické piesty.
7. Príslušenstvo ku traktoru: vidly paletové otočné (1 ks)
Paletizačné vidly s minimálnou nosnosťou 2 tony, s dĺžkou min. 1200 mm; Otočné zariadenie ľavotočivé na boxové palety s minimálnou
nosnosťou 2 tony a s minimálnym otočom o 180 stupňov a s nástrčnou treťou vidlicou; Maximálna hmotnosť kompletného zariadenia (
paletizačné vidly + otočné zariadenie ) do 500 kg; Kompletné zariadenie určené na čelný nakladač traktora.
8. Príslušenstvo ku traktoru: predná radlica - šípová s minimálnym pracovným záberom 2650 mm - (1ks)
Šípová radlica s minimálnym pracovným záberom 2650 mm; 5 – polohová; Maximálna hmotnosť radlice 900 kg; Minimálna výška radlice 820
mm; Podporné sklzy radlice; Agregácia na traktor so závesom kat. II, výkyvná; Minimálny požadovaný výkon traktora 90 HP; Gumový brit
radlice.
9. Motorový fukár lístia (1ks)
Zdvihový objem min.: 27 cm3; Hmotnosť max.: 6 kg; Hladina akustického tlaku max.: 96,0 dB; Hladina akustického výkonu max.: 105,0 dB;
Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť max.: 1,8/1,5 m/s2; Objemový prietok vzduchu: 770 m3/h; Maximálny prietok vzduchu: 770 m3/h; Okrúhla
rúra; Kompletná výbava so sacím adaptérom; Antivibračný Systém; Elastostart.

Špecifikácia a parametre - Nádoby a kontajnery
10. Havarijná súprava do skladov na nebezpečný odpad (2 ks)
Profesionálna súprava olejová v uzamykateľnej mobilnej nádobe. V olejových súpravách musia byť sorbenty, ktoré majú charakter
hydrofóbny; Použitie súpravy všade tam, kde je nutné oddeliť oleje, tuky alebo ropné látky od vody; Zároveň súprava musí byť veľmi účinná
pre odstránenie ropných látok z vodnej hladiny; Havarijná súprava musí byť v uzamykateľnej vysoko odolnej plastovej mobilnej nádobe, ktorú
možno skladovať uzamknutú a chrániť tak jej obsah pred neoprávneným použitím.
Obsah súpravy musí pozostávať minimálne z nasledovných komponentov z minimálne uvedeným počtom kusov: 50 × sorpčná rohož, 5 ×
sorpčný had, 4 × sorpčný vankúš, 30 × čistiaca utierka, 1 × sypký sorbent SK 4, 1 × havarijný tmel 5 PMPA 1 × kanalizačná doska 65 × 45 cm,
1 × rukavice odolné voči kyseline, 1 × ochranné okuliare, 1 × ochranný chemický respirátor 1 × chemické výstražné svetlo – žlté, 1 × chemické
výstražné svetlo – červené, 4 × výstražná samolepiaca tabuľka "NEBEZPEČNÝ ODPAD", 4 × vrece na použité sorbenty, 1 × výstražná páska
100 m červeno-biela, 1 × metlička s lopatkou 1 × plastová uzamykateľná vysoko odolná mobilná nádoba 120 l.
11. 200 l sudy na olej - nebezpečný odpad (10 ks)
Kovový sud povrchovo pozinkovaný; Sud vyrobený z oceľového plechu; Plášť zvarený a spevnený lisovanými výstuhami; Dno a veko sú
spojené s plášťom viacnásobným bezpečnostným zadriapkovaním. Pre zaistenie tesnosti musí byť v zadriapkovaní nanesená tesniaca
hmota; Konštrukcia suda musí umožňovať viacnásobné použitie, repasovanie a recykláciu; Sudy musí spĺňať schválenie na prepravu podľa
medzinárodných prepravných predpisov; Má byť prevedený s dvomi plniacimi otvormi vo veku, uzatvorené zátkou, ktorú možno zaistiť
ochranným viečkom s trhacou páskou čo má zaisťovať originalitu plnenia; Sud má byť vhodný na prepravu a skladovanie všetkých druhov
kvapalných látok v zmysle platných prepravných predpisov; Minimálna hĺbka/šírka suda 59 cm; Minimálna výška suda 80 cm; Maximálna
hmotnosť prázdneho suda 21 kg; Objem suda 200 litrov.
12. Havarijné vane pod sudy s nebezpečným odpadom min. objem havarijnej nádrže 200 litrov (3 ks)
Minimálne rozmery havarijnej nádrže – vane: 1170 x 1170 x 160 mm; Maximálna hmotnosť z dôvodu ľahkej manipulácie s nádržou: do 10 kg;
Objem nádrže minimálne 200 litrov; Nádrž vyrobená z polyetylénu s velkým záchytným objemom; Nádrž odolné proti mechanickému
namáhaniu; Nádrž s vysokou pružnosťou; Nádrž vhodná pre použitie aj v prostredí s extrémnym rizikom korózie. Nádrž odolná voči
kyselinám, zásadám, olejom a inému nebezpečnému odpadu.
13. Nádoba na použité jedlé oleje a tuky, min. objem 1100 litrov (20 ks)
Plastové kontajnery 1100 l s okrúhlymi otvormi na použité jedlé oleje a tuky; Ø okrúhleho otvoru minimálne 160 mm; Kontajner musí byť
vybavený na manipuláciu minimálne dvomi kolieskami s brzdou; Kolieska musia byť otočné s minimálnym ø 200 mm. Rozmerovo musia
zodpovedať DIN 30 700 a UNI 9260. Kontajner musí byť odolný voči UV žiareniu ,rezistentný proti chemickým a biologickým vplyvom;
Kontajner musí mať hladké plochy zabraňujúce nalepeniu odpadu; Materiál, z ktorého je kontajner vyrábaný nesmie obsahovať kadmium a
môže byť znovu granulovaný – použiteľný na recykláciu; Objem kontajnera 1100 litrov; Hmotnosť prázdneho kontajnera maximálne: 70 kg;
Nosnosť kontajnera minimálne: 350 kg.
14. Nádoba 120 litr. hnedá, plastová uzatvárateľná, špecializovaná na zber biologicky rozložiteľný odpad – (1000 ks)
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Plastové nádoba uzatvárateľná s objemom 120 litrov; Farba hnedá s nápisom označenia ,,BIO“; Nádoba musí byť vybavená intenzívnym
odvetrávaním aby sa výrazne redukovala hmotnosť a objem odpadu; Odvetranie nádoby musí spôsobovať zmenu hodnoty pH odpadu, aby sa
výrazne znížil zápach v nádobe.
15. Veľkokapacitný kontajner vaničkový, otvorený 7 m3 (9 ks)
Vaničkový, žľabový, určený na reťazové nosiče; Podlaha kontajnera je z plechu s minimálnou hrúbkou: 4mm; čelá a boky kontajnera sú
z plechus minimálnou hrúbkou : 3mm; Čelá kontajnera sú vystužené ohýbanými L profilmi minimálne po 3ks na oboch čelách; Podlaha
kontajnera je zo spodnej strany vystužená minimálne 3 ks U profilov na zosilnenie kontajnera+ochrana podlahy pred koróziou.
Minimálne 2 x zosilnenie štyroch horných rohov kontajnera; Symetrické prevedenie – vaničkový, žľabový; Vysýpacie háky na oboch stranách;
Kontajner má byť z vnútornej strany povrchovo upravený minimálne 2x základným syntetickým nástrekom (aplikovaný vysokotlakým
striekacím zariadením) z vonkajšej strany minimálne 2x základným syntetickým nástrekom a minimálne 2 x vrchným syntetickým nástrekom
odtieň RAL podľa požiadavky bez príplatku; Maximálna dĺžka kontajnera 3600 mm; Maximálna šírka kontajnera 1800 mm; Maximálna výška
kontajnera 1580 mm;Hmotnosť prázdneho kontajnera maximálne 650 kg; Nosnosť kontajnera: 7000 kg; Objem kontajnera 7 m3; Kontajner
určený na manipuláciu s reťazovým nosičom kontajnerov.
16. Veľkokapacitný kontajner hákový 35 m3 (8 ks)
Určený na hákové nosiče, ktoré majú hákový systém nakladanie na výška háku 1570 mm; Kontajner vyrobený v súlade s normou DIN 30 722;
Celozváraný kontajner otvorený; Podlaha kontajnera a spodné oblúky sú z plechu s minimálnou hrúbkou: 4mm; Plášť kontajnera, dvere a
čelo sú z plechu s minimálnou hrúbkou: 3mm; Plech kontajnera musí vyhovovať akosti St. 11 375; Bočné výstuhy sú z ohýbaných U-profilov
50/100/50 vzdialených od seba 750 mm; Dverový profil na kontajnery je UNP 160; Kontajner vybavený zadnými dvojkrídlovými dverami,
otvárateľnými o 270º s upevnením o bok kontajnera; Dvere musia byť opatrené centrálnym bezpečnostným zatváraním; Bočné otváranie dverí
kontajnera pre zvýšenie bezpečnosti pri vysýpaní kontajnera opatrené dvojitým istením dverí; Otočné časti kontajnera vybavené mazničkami;
Povrchová úprava: z vonkajšej a vnútornej strany kontajnera min. 2x základný syntetický náter z vonkajšej strany kontajnera a min. 2x vrchný
syntetický náter RAL; Maximálne vnútorné rozmery kontajnera: 6520 x 2320 x 2370 mm; Maximálne vonkajšie rozmery kontajnera: 6770 x
2540 x 2620 mm; Objem kontajnera 35 m3; Kontajner určený na manipuláciu s hákovým nosičom kontajnerov.
17. Veľkokapacitný kontajner hákový 20 m3 (2 ks)
Určený na hákové nosiče, ktoré majú hákový systém nakladania na výšku háku 1570 mm; Kontajner vyrobený v súlade s normou DIN 30 722;
Celozváraný kontajner otvorený; Podlaha kontajnera je z plechu s minimálnou hrúbkou: 4 mm; Zadné dvojkrídlové dvere a čelo sú z plechu s
minimálnou hrúbkou: 3 mm; Sklopné bočnice kontajnera sú prelisované z plechu o min. hrúbke 2 mm; Plech kontajnera musí vyhovovať akosti
St. 11 375; Čelo kontajnera je zvýšené do výšky háku, skosené ku bočniciam kontajnera. Odnímateľné bočnice a stredové stĺpiky; Kontajner
vybavený zadnými dvojkrídlovými dverami, otvárateľnými o 270º s upevnením o bok kontajnera; Dvere musia byť opatrené centrálnym
bezpečnostným zatváraním; Plachtové háčiky + pevný rebrík; Otočné časti kontajnera vybavené mazničkami; Povrchová úprava: z vonkajšej a
vnútornej strany kontajnera min. 2x základný syntetický náter z vonkajšej strany kontajnera a min. 2x vrchný syntetický náter RAL;
Maximálne vnútorné rozmery kontajnera: 4520 x 2280 x 2020 mm; Maximálne vonkajšie rozmery kontajnera: 4770 x 2520 x 2250 mm; Objem
kontajnera 20 m3; Kontajner určený na manipuláciu s hákovým nosičom kontajnerov.
Podrobné informácie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou prílohy č. 12 ŽoNFP
Všetky obstarané nádoby, kontajnery, stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie a dopravné prostriedky bezprostredne súvisiace
s cieľmi projektu sa budú využívať výlučne na triedenie komunálnych odpadov, teda nebudú využívané pre zber zmesového komunálneho
odpadu ani na recykláciu odpadov.
Súčasťou hlavnej aktivity projektu budú okrem stavebných prác a obstarania nádob, kontajnerov a techniky aj výdavky na rezerevu na
nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami, stavebný dozor, projektovú dokumentáciu a nákup pozemkov. Výber dodávateľa
stavebného dozoru bude zrealizovaný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Rovnako bude zabezpečený aj výber dodávateľa
stavebných prác a dodávateľov nádob a techniky potrebných pre zabezpečenie činnosti zberného dvora. Pri realizácii VO nebudú uplatnené
podmienky zeleného VO.

Aktivita 2. Informačné aktivity ako súčasť investičného projektu
Popis obsahu aktivity
Súčasťou realizácie projektu budú aj informačné aktivity, ktorých cieľom bude zvyšovanie povedomia obyvateľstva a zainteresovanej
verejnosti o podporovaných oblastiach nakladania s odpadmi. Predmetom aktivity je vydanie informačnej brožúry ako aj informatívne a
vzdelávacie kampane so zameraním na nasledujúce cieľové skupiny:
• obyvatelia obce (infodeň),
• deti základnej školy a materskej školy (workshop)
Popis navrhovaných postupov a riešenie pri realizácii aktivity
Predmetom tejto aktivity je vytvorenie informačnej brožúry o problematike intenzifikácie separovaného zberu komunálnych odpadov
v celkovom náklade 17 000 ks.
Celkový počet osôb zapojených do informačných aktivít - oslovených prostredníctvom rozdaných informačných brožúr bude pravdepodobne:
17 000.
Dodávateľ na zabezpečenie informačných brožúr v náklade 17 000 ks bude vybraný v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
Cena bude zahŕňať:
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•
•
•
•
•
•
•

návrh a tvorbu textov, dodanie fotografií, grafický návrh,
jazyková korektúra,
skladanie a distribúcia po schránkach domácností a spoločností;
formát: 592 x 210 mm;
papier: 170g ONM;
tlač: 4+4 CMYK;
spracovanie: 3xlom na A5.

Okrem tejto aktivity bude mesto podporovať zvyšovanie povedomia obyvateľstva a zainteresovanej verejnosti o podporovaných oblastiach
nakladania s odpadmi, podporovať informatívne a vzdelávacie kampane so zameraním na nasledujúce cieľové skupiny: kampane zamerané na
širokú verejnosť (pre obyvateľov obce – infodeň, pre deti - workshop) a kampane zamerané na samosprávu. Informačné kampane nie sú
predmetom oprávnených výdavkov predkladaného projektu.
Podporné aktivity
Riadenie projektu
Mesto Piešťany disponuje relevantnými skúsenosťami s realizáciou projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Na riadení
a implementácii projektu sa budú podieľať zamestnanci mesta v spolupráci s externým dodávateľom so skúsenosťami v oblasti riadenia
investičných projektov a bude zahŕňať: finančné riadenie, monitorovanie projektu/sledovanie čiastkových a celkových výsledkov projektu (po
ukončenie fyzickej realizácie projektu), vykonávanie zmien v projekte, zabezpečenie informovania a komunikácie o podpore získanej z EŠIF na
spolufinancovanie projektu. Prijímateľ bude počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi
monitorovacie správy projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie vo formáte určenom Poskytovateľom v súlade so Systémom riadenia
EŠIF, Príručkou pre prijímateľa, touto Zmluvou ako aj ostatnými Právnymi dokumentmi, a to: a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o
platbu, b) Doplňujúce monitorovacie údaje, c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom ,,výročná“) a
monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom ,,záverečná“), d) Následnú monitorovaciu správu Projektu
po Finančnom ukončení Projektu po dobu udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
Okrem monitorovania projektu bude prijímateľ predkladať žiadosti o platbu, v rámci ktorých si bude nárokovať nenávratný finančný príspevok
na realizáciu projektu.
Publicita a informovanosť projektu
Jednou z podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku je v zmysle všeobecného nariadenia aj vykonávanie opatrení v oblasti
informovania a komunikácie. Nariadenie definuje v oblasti informovania a komunikácie, okrem povinností RO, aj zodpovednosť prijímateľov v
súvislosti s opatreniami zameranými na verejnosť. Prijímateľ je zodpovedný za zabezpečenie informovania verejnosti, účastníkov projektu a
budúcich užívateľov výsledkov projektu o zdrojoch financovania projektu. Je povinný informovať o EŠIF a o OP KŽP, cez ktorý je alebo bude
príslušný projekt realizovaný. Publicita a informovanosť projektu bude zabezpečená v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu.
A. Veľkoplošný (dočasný) pútač
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o projekt kde celková výška poskytnutého NFP presahuje 500 000 EUR a projekt slúži na financovanie
infraštruktúry alebo stavebných činností, zabezpečí prijímateľ osadenie veľkoplošného pútača na mieste realizácie aktivít projektu ľahko
viditeľnom verejnosťou a to od začiatku realizácie aktivít projektu počas celej doby realizácie aktivít projektu.
Minimálne rozmery pútača budú 2500 x 1500 mm.
Na pútači budú uvedené nasledovné informácie, pričom spolu budú zaberať prinajmenšom 25 % plochy pútača:
•
•
•
•
•
•

znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v Prílohe II vykonávacieho nariadenia a odkaz na Európsku úniu;
odkaz na príslušný fond;
názov projektu;
hlavný cieľ projektu;
logo OP KŽP;
tieto informácie môžu byť doplnené ďalšími, ktoré sa týkajú projektu.

B. Stála tabuľa
Najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu, prijímateľ zabezpečí inštaláciu stálej tabule. Vzhľadom k tomu, že stála
tabuľa bude oprávneným výdavkom, prijímateľ je povinný ju nainštalovať ešte pred ukončením realizácie aktivít projektu, tak aby bolo možné
jej osadenie overiť v rámci kontroly na mieste vykonávanej kontrolným subjektom.
Stála tabuľa musí byť inštalovaná najmenej po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu a bude umiestnená na dobre viditeľnom
mieste projektu, ktoré je prístupné širokej verejnosti. Pamätná tabuľa musí mať rozmer minimálne 30 x 20 cm a musí mať trvanlivé
vyhotovenie.
Na stálej tabuli budú uvedené nasledovné informácie, pričom spolu budú zaberať prinajmenšom 25 % plochy tabule:
•
•
•
•
•
•

znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v Prílohe II vykonávacieho nariadenia a odkaz na Európsku úniu;
odkaz na príslušný fond;
názov projektu;
hlavný cieľ projektu;
logo OP KŽP,
tieto informácie môžu byť doplnené ďalšími, ktoré sa týkajú projektu.
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C. Webová stránka
Informácie o projekte budú umiestnené na webovej stránke obce ako prijímateľa pomoci – kde bude zverejnený opis projektu zodpovedajúci
úrovni podpory vrátane jej cieľov a výsledkov a zdôraznia finančnú podporu z Európskej únie. Na webovom sídle prijímateľa pomoci budú
uvedené minimálne tieto informácie:
• znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v Prílohe II vykonávacieho nariadenia a odkaz na Európsku úniu. Znak
Únie a odkaz na Úniu budú pri návšteve webového sídla viditeľné v rámci plochy zobrazenej digitálnym zariadením bez toho, aby sa používateľ
musel posúvať na webovom sídle smerom nižšie;
• odkaz na príslušný fond. Odkaz na príslušný fond je viditeľný na tom istom webovom sídle a je viditeľný v rámci plochy zobrazenej
digitálnym zariadením bez toho, aby sa používateľ musel posúvať na stránke smerom nižšie;
• logo OP KŽP;
• tieto informácie môžu byť doplnené ďalšími, ktoré sa týkajú projektu.
Verejné obstarávanie
Všetky výdavky v rámci projektu budú obstarané v súlade s platným Zákonom o verejnom obstarávaní. V rámci predkladaného projektu
nebudú uplatnené podmienky zeleného VO. Verejné obstarávanie na nádoby a kontajnery budeme realizovať cez Elektronické trhovisko.

Časová následnosť realizácie aktivít projektu
Z časového hľadiska by sme realizáciu aktivít projektu mohli rozdeliť na tieto fázy:
1. prípravná fáza
Aktivita 1 „Triedený zber komunálnych odpadov“
• časová realizácia: 05/2016 – 11/2016
• výdavky: projektová dokumentácia
2. fáza fyzickej realizácie
Aktivita 1 „Triedený zber komunálnych odpadov“
• časová realizácia: 12/2016 – 11/2017 (12 mesiacov)
• výdavky: stavebné práce; stavebný dozor; nákup nádob, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia; nákup dopravných prostriedkov
bezprostredne súvisiacich s cieľmi projektu
Aktivita 2 „Informačné aktivity ako súčasť investičného projektu“
• časová realizácia: 03/2017 – 11/2017
• výdavky: výdavky na informačné aktivity bezprostredne súvisiace so zvyšovanímenvironmentálneho povedomia a podporou
informovanosti a propagácie triedeného zberu odpadov
Podporné aktivity
• časová realizácia: 12/2016 – 11/2017
• výdavky: riadenie projektu, publicita projektu
• fáza finančného ukončenie projektu
• časová realizácia: 12/2017 – 02/2018
• výdavky: riadenie projektu, publicita projektu

Celková dĺžka realizácie projektu: 22 mesiacov
• Hlavné aktivity: 05/2016 – 11/2017
• Podporné aktivity: 12/2016 – 02/2018
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7.3 Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu
Popis príspevku projektu k plneniu cieľov vyplývajúcich z aktuálneho Programu odpadového hospodárstva SR:
Popis príspevku projektu k plneniu cieľov vyplývajúcich z aktuálneho Programu odpadového hospodárstva SR:
•
•
•
•

zefektívnenie systémov zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
zvyšovanie úrovne triedeného zberu pri recyklovateľných zložkách komunálnych odpadov do roku 2020 na 50%.
minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie,
odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním obzvlášť pre komunálne odpady,
• aktívne podieľanie obce na znížení množstva skládkovaných biologicky rozložiteľných odpadov, pre ktoré na základe požiadaviek
smernice 1999/31/ES o skládkach odpadu platí pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady cieľ do roku 2020 znížiť množstvo
skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995 čo predstavuje do roku 2020 hodnotu 330 400 ton za rok pre SR,
• pokračovať v zavádzaní triedeného zberubiologicky rozložiteľných odpadov z verejnej a súkromnej zelene a záhrad na základe štandardov
triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady,.
• zvyšovanie povedomia obyvateľstva a zainteresovanej verejnosti o podporovaných oblastiach nakladania s odpadmi,
• podporovať informatívne a vzdelávacie kampane so zameraním na nasledujúce cieľové skupiny:
a) kampane zamerané na širokú verejnosť, b) kampane zamerané na samosprávu.
Popis toho, ako a do akej miery projekt prispeje k riešeniu situácie v riešenej oblasti
Environmentálne prínosy projektu:
•
•
•
•
•

zníženie množstva skládkovaných odpadov,
zlepšenie stavu životného prostredia prostredníctvom znižovania množstva skládkovaných odpadov,
zamedzenie vzniku čiernych skládokv meste,
zníženie vplyvu environmentálnych rizikových faktorov na zdravie ľudí,
zvýšenie separácie.

Socio-ekonomické prínosy projektu:
• úspora finančných prostriedkov mesta,
• zníženie poplatkov za zber komunálnych odpadov obyvateľov mesta,
• zvýšenie environmentálneho povedomia a podpora informovanosti obyvateľstvaa propagácie prostredníctvom kampaní.
Previazanosť na budúce aktivity:
• možnosť využitia zberného dvoru aj ozber ďalších vytriedených zložiek komunálneho odpadu,
• vybudovanie vlastnej kompostárne,
• edukácia obyvateľstva – rekonštrukciouposchodia prevádzkovej budovy na zbernom dvora, zmysluplné využitie priestor pre aktivity
občanov mesta.
Popis toho, ako sa realizáciou navrhovaných hlavných aktivít projektu dosiahnu deklarované cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov
projektu

•
•
•
•
•
•
•

dôsledná separácia,
informovanosť obyvateľstva,
využitie škôl a škôlok ako prirodzeného centra pre informovanosť o výchovno-vzdelávacích aktivitách v obci formou súťaží, workshopov,
organizovaním dobrovoľných aktivít mesta,
každodenne otvorený zberný dvor,
efektívna komunikácia medzi vedením mesta a obyvateľmi,
efektívne vyprázdňovanie zberných nádob.

Plánované hodnoty merateľných ukazovateľov sa dosiahnu prostredníctvom realizácie dvoch hlavných aktivít „Triedený zber komunálnych
odpadov“ a „Informačné aktivity ako súčasť investičného projektu“ a podporných aktivít projektu. Realizáciou projektu výstavbou nového
zberného dvora, nákupom techniky, prístrojov, nástrojov, náradia a nádob sa vytvoria podmienky pre intenzifikáciu triedeného zberu
komunálnych odpadov na území mesta Piešťany. Zároveň sa zvýši povedomie obyvateľov mesta vo vzťahu k separácii odpadov.
Kapacita pre triedenie komunálnych odpadov sa v dôsledku realizácie projektu zvýši o 2275,24 t/rok a množstvo vytriedeného komunálneho
odpadu tiež o 2275,24 t/rok. V rámci projektu bude zrealizovaná 1 informačná aktivita a celkový počet osôb zapojených do informačných
aktivít - oslovených prostredníctvom rozdaných informačných brožúr bude minimálne 17 000.
Hodnota ukazovateľov „Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov“ vychádza z projektovej dokumentácie, ktorá bola vypracovaná
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autorizovaným projektantom a stanovená na základe vývoja produkcie komunálnych odpadov v meste Piešťany, ktorá je zhodnotená štúdii
uskutočniteľnosti vypracovanej pre tento projekt. Z uvedeného vyplýva aj stanovenie hodnoty ukazovateľa „Množstvo vytriedeného
komunálneho odpadu“, a to v zmysle definície, že v prípade projektov zameraných na rozšírenie (intenzifikáciu) existujúceho systému
triedeného zberu komunálnych odpadov sa vykazuje iba zvýšené množstvo vytriedeného komunálneho odpadu (t. j. rozdiel medzi množstvom
vytriedeného komunálneho odpadu po a pred realizáciou projektu).
Projektová dokumentácia bude podkladom pre výber kvalitnej stavebnej firmy, čo bude zabezpečené definíciou podmienok účasti v súťaži
v rámci verejného obstarávania. Kvalita prác vykonávaných stavebnou firmou ako aj presné dodržiavanie postupov v projektovej dokumentácii
bude kontrolované stavebným dozorom. Z uvedeného vyplýva, že žiadateľ precízne zabezpečil všetky opatrenia na dosiahnutie plánovaných
hodnôt týchto ukazovateľov, ktoré môže ovplyvniť.
Aj pre dosiahnutie hodnoty ukazovateľa „Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu“ bude žiadateľ realizovať informačné aktivity
bezprostredne súvisiace so zvyšovaním environmentálneho povedomia a podporou informovanosti a propagácie triedeného zberu odpadov.
Tieto bude žiadateľa realizovať v rámci hlavnej aktivity „Informačné aktivity ako súčasť investičného projektu“. Hodnota ukazovateľa počet
zrealizovaných informačných aktivít bola stanovená nasledovne:
• informačná brožúra (17 000 ks) - Počet zrealizovaných informačných aktivít: 1
Realizácia projektu bude zabezpečená výdavkami v rámci týchto skupín:
Výdavky realizované v rámci hlavnej aktivity „Triedený zber komunálnych odpadov“ sú zaradené do týchto skupín výdavkov:
•
•
•
•

Skupina 021 - Stavby (stavebné práce, stavebný dozor, projektová dokumentácia)
Skupina 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Skupina 023 - Dopravné prostriedky
Skupina 112 - Zásoby

Výdavky realizované v rámci hlavnej aktivity „Informačné aktivity ako súčasť investičného projektu“ sú zaradené do tejto skupiny výdavkov:
• Skupina 518 - Ostatné služby
Výdavky realizované v rámci podporných aktivít sú zaradené do tejto skupiny výdavkov:
• Skupina 518 - Ostatné služby

Popis toho, ako bude zabezpečená prevádzková a technická udržateľnosť výstupov po jeho realizovaní (ak relevantné)
• servis a údržba techniky a nádob,
• kamerový monitoring zberného dvora.
Prevádzkové náklady na činnosť Zberného dvora zabezpečí mesto z vlastného rozpočtu. Realizácia projektu a vytvorenie podmienok pre
intenzifikáciu triedeného zberu komunálnych odpadov nebude mať vplyv na zvýšenie poplatkov za odvoz odpadu. Zhodnotenie finančnej
udržateľnosti projektu je zahrnuté vo finančnej analýze projektu (príloha č. 11 ŽoNFP).
Žiadateľ bude financovať 5% podiel krytia oprávnených výdavkov z vlastných zdrojov, t.j. nebudú použité úverové zdroje. Projekt bude
vykazovať kladné medziročné peňažné toky v celom horizonte finančnej analýzy, až na roky obnovy, t.j. roky 2030 a 2033. Avšak kumulované
toky sú kladné v celom horizonte finančnej analýzy. Záporné finančné toky je žiadateľ – Mesto Piešťany, schopný a ochotný vykryť zo zisku
z iných ako projektových aktivít, čo deklaruje v čestnom vyhlásení, ktoré tvorí prílohu k Finančnej analýze.
Administratívnu udržateľnosť projektu zabezpečí žiadateľ jednak vlastnými zamestnancami s požadovanou odbornou spôsobilosťou ale
v prípade potreby aj odborným technickým a právnym poradenstvom.
Podmienka poskytnutia príspevku uvedená v 10. výzve OP KŽP - Podmienka prevádzkovania infraštruktúry umožňuje prevádzkovanie
zberného dvora aj odlišným subjektom od žiadateľa. V prípade príspevkovej organizácie obce/mesta je možné v súlade so zákonom o VO
uplatniť výnimku na postupy verejného obstarávania a zadať prevádzkovanie vnútorným obstarávaním (tzv. in-house zákazka). Ak sú teda
splnené všetky podmienky na použitie vnútorného obstarávania v zmysle MP CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o
verejnom obstarávaní, je zabezpečenie prevádzkovania vlastnou príspevkovou organizáciou v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č.
21 – Podmienka prevádzkovania infraštruktúry, bod 1.
V prípade, že sa bude dať aplikovať tzv. in-house zákazka predpokladá žiadateľ zabezpečenie prevádzky a udržateľnosť výsledkov projektu
prostredníctvom príspevkovej organizácie mesta Piešťany, Služby mesta Piešťany so sídlom Valová ulica č. 1919/44, 921 39 Piešťany.
Uvedená príspevková organizácia mesta rieši problematiku odpadového hospodárstva v meste Piešťany. Koordinuje svoju činnosť a pri jej
výkone spolupracuje s odbornými útvarmi MsÚ. Organizáciu kontroluje a metodicky riadi príslušný odbor MsÚ v súlade so zákonom o
obecnom zriadení a organizačným poriadkom. Zmluva uzavretá s týmto prevádzkovateľom bude spĺňať všetky ostatné podmienky uvedené v
rámci podmienky poskytnutia príspevku.
Každodenné úlohy spojené s prevádzkou bude zabezpečovať 12 zamestnancov mesta Piešťany s dlhoročnými znalosťami a skúsenosťami v
danej oblasti. V dôsledku realizácie projektu žiadateľ vytvorí 3 nové pracovné miesta.
Medzi hlavné činnosti príspevkovej organizácie mesta Piešťany, Služby mesta Piešťany patria:
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• správa, údržba a čistenie miestnych komunikácií a účelových komunikácií vo vlastníctve mesta, vrátane ich stavebných súčastí, ako sú
čakárne mestskej autobusovej dopravy, výlepové plochy, lavičky, zvislé a vodorovné dopravné značenie a pod.,
• správa a údržba zelene mesta, vrátane jej stavebných súčastí ako sú ihriská, fontány, záhradná architektúra, sochy, pamätníky a pod,-.
• správa a údržba verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie,
• správa a údržba mestských športovo-rekreačných zariadení,
• správ a údržba mestských cintorínov a domov smútku,
• správa a údržba mestských trhovísk,
• správa a údržba záhrady Vrbovská 33, Piešťany,
• správa a údržba verejných parkovísk,
• správa a údržba mestských verejných WC,
• správa a údržba mostových jednotiek a lávok,
• údržba drevín v areály školy a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
• ochrana a údržba zvereného majetku,
• realizácia slávnostnej výzdoby mesta počas štátnych sviatkov a iných významných príležitostí, podľa požiadaviek orgánov mesta,
• zabezpečenie využívania športovísk na telovýchovnú činnosť obyvateľov mesta,
• zabezpečenie revíznych kontrol na technických zariadeniach v zmysle platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov,
• zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z údržby verejnej zelene, a iné.
Účinnosť a efektívnosť riešenia vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom projektu
•
•
•
•

zvýšenie efektívnosti zberu odpadov,
technické zázemie,
informovanosť obyvateľstva,
zabezpečenie nádob pre obyvateľov – komfortná separácia.

Kvalitatívna úroveň výstupov projektu
• zníženie množstva separovaných zložiek komunálneho odpadu v zmesovomkomunálnom odpade,
• zvýšenie povedomia obyvateľov mesta vo vzťahu k separácia odpadov,
• zvýšenie prístupnosti zberových kapacít.
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7.4 Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa
Popis administratívnej kapacity žiadateľa na riadenie projektu:
Organizačné riadenie
Organizáciu prác na projekte budú zabezpečovať zamestnanci mestského úradu pod vedením primátora mesta, Miloša Tamajku, M.B.A. Z
hľadiska organizačného budú koordinovať externých dodávateľov týchto prác, tovarov a služieb:
• projektová dokumentácia
• stavebné práce;
• stavebný dozor;
• stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie a dopravné prostriedky (nádoby, strejnotechnologické vybavenie a kamerový systém);
• výdavky na informačné aktivity (informačná brožúra);
• externé riadenie projektu;
• výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule.
Výber externých dodávateľov bude realizovaný v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní, pričom podmienky účasti jednotlivých
uchádzačov budú nastavené tak, aby bola zabezpečená čo najvyššia kvalita dodávok prác a služieb.
Personálne riadenie
Mesto Piešťany disponuje relevantnými skúsenosťami s realizáciou projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Interný
projektový tím budú tvoriť títo zamestnanci mestského úradu:
Popis administratívnej kapacity žiadateľa na riadenie projektu:
Vedúci projektový manažér: Ing. Alena Horešová
Pracovná pozícia: Vedúca oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta
Vzdelanie: vysokoškolské 2. stupňa, Vysoká škola poľnohospodárska Nitra, odbor zootechnický
Prax v oblasti riadenia projektov spolufinancovaných z fondov EÚ alebo iných verejných zdrojov: 13 rokov
Prax v oblasti riadenia projektov spolufinancovaných z fondov EÚ alebo iných verejných zdrojov (príklady realizovaných projektov):
• Revitalizácia skládky odpadov, (Poskytovateľ: MŽSPSR, typ projektu: investičný, výška schválených celkových oprávnených výdavkov
v EUR: 0,9 mil.),
• Vybudovanie kompostárne v meste Myjava (Poskytovateľ: MŽSPSR, typ projektu: investičný, výška schválených celkových oprávnených
výdavkov v EUR: 2,2 mil.),
• Revitalizácia rieky Myjava (Poskytovateľ: MŽSPSR, typ projektu: investičný, výška schválených celkových oprávnených výdavkov
v EUR: 0,8 mil.).
Typ pracovného úväzku: plný pracovný úväzok (celkovo)
Rozsah pracovného úväzku venovaného projektu: 700 hod./ kal. rok
Z uvedeného vyplýva, že pani Ing. Alena Horešová má odborné i praktické skúsenosti s riadením projektov financovaných z fondov EÚ alebo
iných verejných zdrojov a teda najlepšie predpoklady na funkciu vedúceho projektového manažéra, ktorý bude zabezpečovať realizáciu
projektu po technickej stránke, bude komunikovať s dodávateľmi stavebných prác a poskytovateľmi služieb v rámci projektu, bude
koordinovať pracovné stretnutia, kontrolovať dodržiavanie zmluvných podmienok, poskytovať podklady pre vypracovanie monitorovacích
správ a žiadostí o platbu.

Projektový asistent: Ing. Eduard Strapatý
Pracovná pozícia: prednosta mestského úradu
Vzdelanie: vysokoškolské 2. stupňa, Vysoká škola poľnohospodárska Nitra, odbor agronomický
Prax v oblasti riadenia projektov spolufinancovaných z fondov EÚ alebo iných verejných zdrojov: 4 roky
Prax v oblasti riadenia projektov spolufinancovaných z fondov EÚ alebo iných verejných zdrojov (príklady realizovaných projektov):
• Revitalizácia skládky odpadov, (Poskytovateľ: MŽSPSR, typ projektu: investičný, výška schválených celkových oprávnených výdavkov
v EUR: 0,9 mil.),
• Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Piešťany, (Poskytovateľ: OP KaHR, typ projektu: investičný, výška schválených celkových
oprávnených výdavkov v EUR: 139 000),
• Vybudovanie kompostárne v meste Myjava (Poskytovateľ: MŽSPSR, typ projektu: investičný, výška schválených celkových oprávnených
výdavkov v EUR: 2,2 mil.),
• Revitalizácia rieky Myjava (Poskytovateľ: MŽSPSR, typ projektu: investičný, výška schválených celkových oprávnených výdavkov
v EUR: 0,8 mil.).
Typ pracovného úväzku: plný pracovný úväzok (celkovo)
Rozsah pracovného úväzku venovaného projektu: 650 hod./ kal. rok
Z uvedeného vyplýva, že pán Ing. Eduard Strapatý má odborné i praktické skúsenosti s riadením projektov financovaných z fondov EÚ alebo
iných verejných zdrojov a teda dostatočné predpoklady na funkciu projektového asistenta, ktorý bude zabezpečovať komunikáciu medzi
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zúčastnenými stranami, vypracovávať monitorovacie správy a žiadosti o platbu, bude pripravovať podklady pre publicitu a informovanosť
a zabezpečovať celkovú administratívnu podporu vedúcemu projektovému manažérovi.
Finančný manažér: Ing. Renáta Racíková
Pracovná pozícia: referent oddelenia finančných služieb
Vzdelanie: vysokoškolské 2. stupňa, Vysoká škola ekonomická, odbor vnútorný obchod
Prax v oblasti riadenia projektov spolufinancovaných z fondov EÚ alebo iných verejných zdrojov: 5 rokov
Prax v oblasti riadenia projektov spolufinancovaných z fondov EÚ alebo iných verejných zdrojov (príklady realizovaných projektov):
• Aktívne starnutie seniorov v meste Piešťany,
• Obnova verejného osvetlenia v meste Piešťany,
• Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Piešťany,
• ZŠ Brezová ulica Piešťany, energetické úpravy.
(výška schválených COV projektov je uvedená nižšie)
Typ pracovného úväzku: plný pracovný úväzok (celkovo)
Rozsah pracovného úväzku venovaného projektu: 650 hod./ kal. rok
Z uvedeného vyplýva, že p. Ing. Renáta Racíková má odborné i praktické skúsenosti s finančným riadením projektov financovaných z fondov
EÚ alebo iných verejných zdrojov a teda dostatočné predpoklady na funkciu finančného manažéra, ktorý bude zodpovedný za dodržiavanie
schválených termínov a rozpočtu, účtovníctvo projektu, dodržiavanie a kontrolu finančných tokov a transakcií v projekte.
Refundáciu mzdy členov interného tímu si v rámci projektu nebudeme nárokovať, a teda sme ich ani v rozpočte projektu neuvádzali.
Žiadateľ bude mať zabezpečené externé riadenie projektu, ktoré je zahrnuté v rámci oprávnených výdavkov projektu a bude obsahovať:
finančné riadenie, monitorovanie projektu/sledovanie čiastkových a celkových výsledkov projektu (po ukončenie fyzickej realizácie projektu),
vykonávanie zmien v projekte, zabezpečenie informovania a komunikácie o podpore získanej z EŠIF na spolufinancovanie projektu.
Žiadateľ v súčasnosti pripravuje verejné obstarávanie na zabezpečenie manažmentu projektu externým subjektom v zmysle zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO) a Príručky k VO pre oblasť podpory 4_verzia 2.2.
Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní budú určené s ohľadom na nasledovné:
1. Prijímateľ postupuje pri určovaní podmienok účasti najmä podľa § 32 až § 36 a § 38 ZVO (vyhodnocovanie splnenia podmienky účasti
podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO sa neodporúča).
2. Podmienky účasti musia byť nediskriminačné, transparentné, jasné, primerané a stanovené vždy vo vzťahu k predmetu zákazky. Podmienky
účasti by mali byť stanovené tak, aby nepredstavovali pre záujemcov alebo uchádzačov vo VO neodôvodnené prekážky k predloženiu
kvalifikovanej ponuky.
3. Posudzovať primeranosť stanovených podmienok účasti je potrebné vo vzťahu k charakteru, náročnosti, významu a účelu predmetu
zákazky so zreteľom na všetky uvedené okolnosti
Vzhľadom na uvedené ako aj postup obstarávania budeme od uchádzačov požadovať:
Zabezpečenie externého riadenia projektu v rozsahu 900 hodín (1 hodina = 60 minút).
Predloženie dokladu o oprávnení realizovať predmet zákazky.
Predloženie zoznamu projektov, pre ktoré uchádzač zabezpečoval externé riadenie.
Technické riadenie
Na riadení projektu z hľadiska technického sa budú podieľať zástupca dodávateľa stavebných prác, stavebný dozor a kompetentný zástupca
žiadateľa. Stavebné práce budú realizované podľa vopred stanoveného časového harmonogramu.
Na základe skúseností s realizáciou predošlých podnikateľských aktivít je možné vymedziť nasledujúce strategické kritéria zabezpečenia
realizácie projektu:
•
•
•
•

Minimalizovanie rizika
Zabezpečenie najvyššej možnej miery efektívnosti a úžitku projektu
Zabezpečenie najvyššej možnej miery efektívnosti dosahovania cieľov projektu
Dodržiavanie a rešpektovanie európskej a slovenskej legislatívy, princípov solidarity, transparentnosti, súdržnosti a etického kódexu

Kontrola stavu realizácie projektu bude prebiehať mesačne a bude založená na kontrole dodržiavania časového harmonogramu, dodržiavania
rozpočtového plánu, kvality prác a po zistení nedostatkov alebo sklzov v plánoch sa tieto budú riešiť okamžite po zistení a príjmu sa opatrenia
na ich odstránenie alebo nápravu.
Na zabezpečenie úspešného finančného riadenia projektu a účinnej kontroly sa budú vykonávať nasledujúce aktivity:
• Zavedenie monitorovacieho a kontrolného systému nákladov
• Aktualizovanie tokov cash flow
• Príprava, vyjednávanie a ohodnocovanie účtovania prebiehajúcich prác a následne platby dodávateľom
Popis kapacity žiadateľa na realizáciu projektu z hľadiska vecného zamerania
Mesto Piešťany disponuje relevantnými skúsenosťami s realizáciou projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Na riadení
a implementácii projektu sa budú podieľať zamestnanci mesta v spolupráci s externým dodávateľom so skúsenosťami v oblasti riadenia
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podobných projektov a bude zahŕňať: finančné riadenie, monitorovanie projektu/sledovanie čiastkových a celkových výsledkov projektu (po
ukončenie fyzickej realizácie projektu), vykonávanie zmien v projekte, zabezpečenie informovania a komunikácie o podpore získanej z EŠIF na
spolufinancovanie projektu.
Výber externých dodávateľov bude realizovaný v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní, pričom podmienky účasti jednotlivých
uchádzačov budú nastavené tak, aby bola zabezpečená čo najvyššia kvalita dodávok prác a služieb.
Na riadení projektu z hľadiska technického sa budú podieľať zástupca dodávateľa stavebných prác, stavebný dozor a kompetentný zástupca
žiadateľa. Stavebné práce budú realizované podľa vopred stanoveného časového harmonogramu, ktorého dodržiavanie ako aj vecné plnenie
bude kontrolovať stavebný dozor.
Skúsenosti s riadením obdobných/porovnateľných investičných/neinvestičných projektov spolufinancovaných z fondov EÚ, alebo iných
verejných zdrojov, ktoré žiadateľ úspešne zrealizoval resp. realizuje.
Poskytovateľ: OP vzdelávanie
Typ projektu: neinvestičný
Účel pomoci: Aktívne starnutie seniorov v meste Piešťany
Výška schválených celkových oprávnených výdavkov v EUR: 119 000,00
Poskytovateľ: OP KaHR
Typ projektu: investičný
Účel pomoci: Obnova verejného osvetlenia v meste Piešťany
Výška schválených celkových oprávnených výdavkov v EUR: 190 000,00
Poskytovateľ: OP KaHR
Typ projektu: investičný
Účel pomoci: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Piešťany
Výška schválených celkových oprávnených výdavkov v EUR: 139 000,00
Poskytovateľ: ROP
Typ projektu: investičný
Účel pomoci: ZŠ Brezová ulica Piešťany, energetické úpravy
Výška schválených celkových oprávnených výdavkov v EUR: 1,5 mil.
Popis kapacity žiadateľa na zabezpečenie prevádzky projektu
Podmienka poskytnutia príspevku uvedená v 10. výzve OP KŽP - Podmienka prevádzkovania infraštruktúry umožňuje prevádzkovanie
zberného dvora aj odlišným subjektom od žiadateľa. V prípade príspevkovej organizácie obce/mesta je možné v súlade so zákonom o VO
uplatniť výnimku na postupy verejného obstarávania a zadať prevádzkovanie vnútorným obstarávaním (tzv. in-house zákazka). Ak sú teda
splnené všetky podmienky na použitie vnútorného obstarávania v zmysle MP CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o
verejnom obstarávaní, je zabezpečenie prevádzkovania vlastnou príspevkovou organizáciou v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č.
21 – Podmienka prevádzkovania infraštruktúry, bod 1.
V prípade, že sa bude dať aplikovať tzv. in-house zákazka predpokladá žiadateľ zabezpečenie prevádzky a udržateľnosť výsledkov projektu
prostredníctvom príspevkovej organizácie mesta Piešťany, Služby mesta Piešťany so sídlom Valová ulica č. 1919/44, 921 39 Piešťany.
Uvedená príspevková organizácia mesta rieši problematiku odpadového hospodárstva v meste Piešťany. Koordinuje svoju činnosť a pri jej
výkone spolupracuje s odbornými útvarmi MsÚ. Organizáciu kontroluje a metodicky riadi príslušný odbor MsÚ v súlade so zákonom o
obecnom zriadení a organizačným poriadkom. Zmluva uzavretá s týmto prevádzkovateľom bude spĺňať všetky ostatné podmienky uvedené v
rámci podmienky poskytnutia príspevku.
Každodenné úlohy spojené s prevádzkou bude zabezpečovať 12 zamestnancov mesta Piešťany s dlhoročnými znalosťami a skúsenosťami v
danej oblasti. V dôsledku realizácie projektu žiadateľ vytvorí 3 nové pracovné miesta.
Medzi hlavné činnosti príspevkovej organizácie mesta Piešťany, Služby mesta Piešťany patria:
• správa, údržba a čistenie miestnych komunikácií a účelových komunikácií vo vlastníctve mesta, vrátane ich stavebných súčastí, ako sú
čakárne mestskej autobusovej dopravy, výlepové plochy, lavičky, zvislé a vodorovné dopravné značenie a pod.,
• správa a údržba zelene mesta, vrátane jej stavebných súčastí ako sú ihriská, fontány, záhradná architektúra, sochy, pamätníky a pod,-.
• správa a údržba verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie,
• správa a údržba mestských športovo-rekreačných zariadení,
• správ a údržba mestských cintorínov a domov smútku,
• správa a údržba mestských trhovísk,
• správa a údržba záhrady Vrbovská 33, Piešťany,
• správa a údržba verejných parkovísk,
• správa a údržba mestských verejných WC,
• správa a údržba mostových jednotiek a lávok,
• údržba drevín v areály školy a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
• ochrana a údržba zvereného majetku,
• realizácia slávnostnej výzdoby mesta počas štátnych sviatkov a iných významných príležitostí, podľa požiadaviek orgánov mesta,
• zabezpečenie využívania športovísk na telovýchovnú činnosť obyvateľov mesta,
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• zabezpečenie revíznych kontrol na technických zariadeniach v zmysle platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov,
• zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z údržby verejnej zelene, a iné.
Žiadateľ zabezpečí prevádzkovanie predmetu projektu plne v súlade s podmienkami definovanými RO
pre OP KŽP, v zmysle ktorých:
1. výber prevádzkovateľa bude realizovaný verejným obstarávaním, pričom súťažný dialóg a rokovacie konanie sú neprípustné,
2. parametre, ktoré budú základom pre výpočet výšky náhrady pre prevádzkovateľa, musia byť vopred stanovené objektívne a transparentne
(napr. na základe finančnej analýzy zohľadňujúcej aj výšku poplatku za nakladanie s komunálnym odpadom od obyvateľov obce a odpredaj
výstupov projektu) a musia byť súčasťou súťažných podkladov,
3. náhrada za prevádzku predmetu projektu nesmie presiahnuť sumu potrebnú na pokrytie čistých
nákladov, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi v súvislosti s prevádzkou predmetu projektu, a primeraný zisk,
4. prevádzkovateľ bude v súvislosti s prevádzkou predmetu projektu viesť oddelené účtovníctvo,
5. zmluva o prevádzke môže byť uzatvorená na obdobie max. 10 rokov,
6. v zmluve o prevádzke budú okrem podmienok č. 2 až 5 uvedené aj parametre na kontrolu a prehodnocovanie náhrady, opatrenia na
predchádzanie vzniku nadmernej náhrady, ako aj mechanizmus vrátenia takejto nadmernej náhrady.

8.

Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa na žiadateľa

9.

Harmonogram realizácie aktivít

Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch):

Subjekt:

MESTO PIEŠŤANY

Identifikátor (IČO):

00612031

22

Hlavné aktivity projektu
Typ aktivity:

21431001001 - B.
Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov

Hlavné aktivity projektu:

Začiatok realizácie

Koniec realizácie

Informačné aktivity ako súčasť investičného
projektu

3.2017

11.2017

Triedený zber komunálnych odpadov

5.2016

11.2017

Začiatok realizácie

Koniec realizácie

12.2016

2.2018

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:

Podporné aktivity
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10. Aktivity projektu a očakávané merateľné
ukazovatele
10.1 Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele
Kód:

P0087

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu

Čas plnenia (v mesiacoch):

t/rok
12

Celková cieľová hodnota:
Subjekt:

MESTO PIEŠŤANY

Identifikátor (IČO):

00612031

2 275,24

Konkrétny cieľ:

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Typ aktivity:

21431001001 - B.
Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

Informačné aktivity ako súčasť investičného projektu

0

Triedený zber komunálnych odpadov

2 275,24

Kód:

P0089

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov

Čas plnenia (v mesiacoch):

t/rok
12

Celková cieľová hodnota:
Subjekt:

MESTO PIEŠŤANY

Identifikátor (IČO):

00612031

0

Konkrétny cieľ:

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Typ aktivity:

21431001001 - B.
Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

Informačné aktivity ako súčasť investičného projektu

0

Triedený zber komunálnych odpadov

0
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Kód:

P0271

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Počet osôb zapojených do informačných aktivít

Čas plnenia (v mesiacoch):

počet
12

Celková cieľová hodnota:
Subjekt:

MESTO PIEŠŤANY

Identifikátor (IČO):

00612031

17 000

Konkrétny cieľ:

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Typ aktivity:

21431001001 - B.
Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

Informačné aktivity ako súčasť investičného projektu

17 000

Triedený zber komunálnych odpadov

0

Kód:

P0589

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Počet zrealizovaných informačných aktivít

Čas plnenia (v mesiacoch):

počet
12

Celková cieľová hodnota:
Subjekt:

MESTO PIEŠŤANY

Identifikátor (IČO):

00612031

1

Konkrétny cieľ:

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Typ aktivity:

21431001001 - B.
Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

Informačné aktivity ako súčasť investičného projektu

1

Triedený zber komunálnych odpadov

0

Kód:

P0702

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov

Čas plnenia (v mesiacoch):

t/rok
12

Celková cieľová hodnota:
Subjekt:

MESTO PIEŠŤANY

Identifikátor (IČO):

00612031

2 275,24

Konkrétny cieľ:

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Typ aktivity:

21431001001 - B.
Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

Informačné aktivity ako súčasť investičného projektu
Triedený zber komunálnych odpadov
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Kód:

P0703

Merná jednotka:

t/rok

Merateľný ukazovateľ:

Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov

Čas plnenia (v mesiacoch):

12

Celková cieľová hodnota:
Subjekt:

MESTO PIEŠŤANY

Identifikátor (IČO):

00612031

0

Konkrétny cieľ:

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Typ aktivity:

21431001001 - B.
Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

Informačné aktivity ako súčasť investičného projektu

0

Triedený zber komunálnych odpadov

0

10.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód

Názov

Merná jednotka

Celková cieľová
hodnota

Príznak rizika

Relevancia k HP

P0087

Množstvo vytriedeného komunálneho
odpadu

t/rok

2 275,24

Áno

UR

P0089

Množstvo zhodnotených nie nebezpečných
odpadov

t/rok

0

Áno

UR

P0271

Počet osôb zapojených do informačných
aktivít

počet

17 000

Áno

PraN

P0589

Počet zrealizovaných informačných aktivít

počet

1

Nie

PraN

P0702

Zvýšená kapacita pre triedenie
komunálnych odpadov

t/rok

2 275,24

Nie

UR

P0703

Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie
odpadov

t/rok

0

Nie

UR
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11. Rozpočet projektu
11.A Rozpočet žiadateľa
Subjekt:

MESTO PIEŠŤANY

Identifikátor (IČO):

00612031

Výška oprávnených výdavkov:

1 557 483,76 €

Priame výdavky
Typ aktivity:

21431001001 - B.
Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov
Oprávnený výdavok

Hlavné aktivity projektu:

Informačné aktivity ako súčasť investičného projektu

Skupina výdavku:

5 970,62 €

518 - Ostatné služby

Hlavné aktivity projektu:

5 970,62 €

Triedený zber komunálnych odpadov

Skupina výdavku:

1 539 563,18 €

021 - Stavby

1 218 254,85 €

022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

175 978,55 €

023 - Dopravné prostriedky

142 942,16 €

112 - Zásoby

2 387,62 €

Nepriame výdavky
Konkrétny cieľ:

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Oprávnený výdavok

Podporné aktivity:

Podporné aktivity

Skupina výdavku:

11 949,96 €

518 - Ostatné služby

11 949,96 €

11.B Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa na žiadateľa

11.C Požadovaná výška NFP
Celková výška oprávnených výdavkov:

1 557 483,76 €

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

1 557 483,76 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

95,0000%

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

1 479 609,57 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:

77 874,19 €

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
5.10.2016 17:04
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11.C.1 Požadovaná výška NFP žiadateľa
Subjekt:

Mesto Piešťany

Identifikátor (IČO):

00612031

Celková výška oprávnených výdavkov:

1 557 483,76 €

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

1 557 483,76 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

95,0000%

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

1 479 609,57 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:

77 874,19 €

11.C.2 Požadovaná výška NFP partnerov
Nevzťahuje sa na žiadateľa

12. Verejné obstarávanie
Sumár realizovaných VO
Počet realizovaných VO:

1

Suma VO pre projekt:

5 961,60 €

8

Suma VO pre projekt:

1 306 745,92 €

Sumár plánovaných VO
Počet plánovaných VO:

Verejné obstarávanie 1
Názov VO:

Informačná brožúra

Opis predmetu VO:

Vytvorenie informačnej brožúry o problematike intenzifikácie separovaného zberu komunálnych odpadov v celkovom náklade 17000
ks.
Cena bude zahŕňať:
- návrh a tvorbu textov, dodanie fotografií, grafický návrh,
- jazyková korektúra,
- tlač,
- skladanie a distribúcia po schránkach domácností a spoločností,
- formát: 592 x 210 mm,
- papier: 170g ONM,
- tlač: 4+4 CMYK,
- spracovanie: 3xlom na A5.

Metóda podľa
finančného limitu:

Iná zákazka

Celková hodnota
zákazky:

5 026,33 €

Postup obstarávania:

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.
343/2015 Z. z.

Začiatok VO:

10.2016

Stav VO:

Proces verejného obstarávania nezačatý

Ukončenie VO:

11.2016

Poznámka:

Celková hodnota zákazky = predpokladaná hodnota zákazky bez DPH, stanovená na základe prieskumu trhu zrealizovaného pre
stanovenie ceny do rozpočtu (príloha č. 10). Nepredpokladá sa uplatnenie podmienok zeleného VO.

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
5.10.2016 17:04
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Zoznam aktivít pre VO 1
Hodnota na aktivitu projektu z
celkovej hodnoty zákazky

Aktivita

Subjekt

Informačné aktivity ako súčasť investičného projektu

00612031 - MESTO PIEŠŤANY

5 026,33 €

Verejné obstarávanie 2
Názov VO:

Kamerový systém do zberného dvora

Opis predmetu VO:

Špecifikácia a parametre:
Kamery
2MPx exteriérová PTZ kamera, 20 x optický zoom, IR prisvietenie do 150m, slot na mikroSD kartu, alarmové vstupy/výstupy 7/2,
napájanie 24VAC, -30°C + 65°C, vrátane príslušenstva (držiak, ohreve,kryt, atď) – 1 sada.
Exteriérová/interiérová kamera, pevný objektív (uhol záberu 75°), rozlíšenie obrazu 4MPx, IR prisvietenie do 80m, 3-osé nastavenie
polohy (strop, stena aj šikmé plochy), -30°C + 65°C (držiak, ohrev, kryt, atď). – 6 sád.
Kábel CYKY-J 3x2,5 (300 m).
Ethernetový káble CAT6e (300m).
Ochranné trubky, priemer 25mm, šedá, PVC, vrátane príslušenstva (600m).
Montáž káblov vrátane ukončenia (600m).
Práce (inštalácia, konfigurácia, montáže, revízie atď).
Drobný inštalačný materiál.
Centrálny pult
"Rozvádzač kamerového systému v prevádzkovej budove, Rack, 32U, hlbka 500 mm, vrátane istiacich prvkov, prepäťových ochrán,
UPS 1500VA hodín), switch 24 portový, NVR server pre 8 IP kamier 2x4TB HDD, sieťový vrátane klientských licencii" (sada), Klientské
pracovisko kamerového systému, ovládací klavesnica, 24" LCD, Práce (inštalácia, konfigurácia, montáže, revízie atď.)

Metóda podľa
finančného limitu:

Iná zákazka

Celková hodnota
zákazky:

18 518,15 €

Postup obstarávania:

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.
343/2015 Z. z.

Začiatok VO:

10.2016

Stav VO:

Proces verejného obstarávania nezačatý

Ukončenie VO:

11.2016

Poznámka:

Celková hodnota zákazky = predpokladaná hodnota zákazky bez DPH, stanovená na základe prieskumu trhu zrealizovaného pre
stanovenie ceny do rozpočtu (príloha č. 10). Nepredpokladá sa uplatnenie podmienok zeleného VO.

Zoznam aktivít pre VO 2
Hodnota na aktivitu projektu z
celkovej hodnoty zákazky

Aktivita

Subjekt

Triedený zber komunálnych odpadov

00612031 - MESTO PIEŠŤANY

18 518,15 €

Verejné obstarávanie 3
Názov VO:

Stavebný dozor

Opis predmetu VO:

Zabezpečenie stavebného dozoru stavby v rámci projektu s názvom „Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany“ v rámci výzvy č.
OPKŽP-PO1-SC111-2016-10 - zabezpečenie dohľadu nad dodržiavaním architektonickej a celkovej koncepcie výstavby zberného
dvora až po právoplatné ukončenie stavby.

Metóda podľa
finančného limitu:

Iná zákazka

Celková hodnota
zákazky:

10 566,67 €

Postup obstarávania:

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.
343/2015 Z. z.

Začiatok VO:

10.2016

Stav VO:

Proces verejného obstarávania nezačatý

Ukončenie VO:

11.2016

Poznámka:

Celková hodnota zákazky = predpokladaná hodnota zákazky bez DPH, stanovená na základe prieskumu trhu zrealizovaného pre
stanovenie ceny do rozpočtu (príloha č. 10). Nepredpokladá sa uplatnenie podmienok zeleného VO.

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
5.10.2016 17:04
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Zoznam aktivít pre VO 3
Hodnota na aktivitu projektu z
celkovej hodnoty zákazky

Aktivita

Subjekt

Triedený zber komunálnych odpadov

00612031 - MESTO PIEŠŤANY

10 566,67 €

Verejné obstarávanie 4
Názov VO:

Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany - stavebné práce / Dátum odoslania oznámenia do vestníka UVO: 27.5.2016 (v čase
odoslania formulára ŽoNFP v systéme ITMS2014+ nebolo známe číslo oznámenia o vyhlásení VO)

Opis predmetu VO:

Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany. Bližšia špecifikácia je v
projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Metóda podľa
finančného limitu:

Podlimitná zákazka

Celková hodnota
zákazky:

1 010 601,43 €

Postup obstarávania:

Podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z.
z.

Začiatok VO:

5.2016

Stav VO:

Verejné obstarávanie vyhlásené

Ukončenie VO:

11.2016

Poznámka:

Dátum odoslania oznámenia do vestníka UVO: 27.5.2016.
Stav VO: vyhlásené.
V čase odoslania formulára ŽoNFP v systéme ITMS2014+ nebolo známe číslo oznámenia o vyhlásení VO.
V rámci uvedeného verejného obstarávania nebudú uplatnené podmienky zeleného VO, nakoľko podmienky zeleného VO pre stavebné
práce nie sú zadané.
Celková hodnota zákazky = predpokladaná hodnota zákazky bez DPH stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu
výmer v zmysle prílohy č. 12.

Zoznam aktivít pre VO 4
Hodnota na aktivitu projektu z
celkovej hodnoty zákazky

Aktivita

Subjekt

Triedený zber komunálnych odpadov

00612031 - MESTO PIEŠŤANY

1 010 601,43 €

Verejné obstarávanie 5
Názov VO:

Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany - tovary / Dátum odoslania oznámenia do vestníka UVO: 27.5.2016 (v čase odoslania
formulára ŽoNFP v systéme ITMS2014+ nebolo známe číslo oznámenia o vyhlásení VO)

Opis predmetu VO:

Predmetom zákazky je dodávka strojno-technologického vybavenia zberného dvora . Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Traktor s príslušenstvom
Časť č.: 1
Predmetom zákazky je dodávka nasledovného strojno-technologického vybavenia :
- traktor
- náves
- čelný nakladač
- drvič, štiepkovač
- lyžica
- lyžica s horným hydraulickým pridržiavačom
- vidly
- predná radlca
Motorový fukár lístia
Časť č.: 2
Predmetom zákazky je dodávka motorového fukára lístia.

Metóda podľa
finančného limitu:

Podlimitná zákazka

Celková hodnota
zákazky:

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
5.10.2016 17:04

121 385,00 €
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Postup obstarávania:

Podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z.
z.

Začiatok VO:

5.2016

Stav VO:

Verejné obstarávanie vyhlásené

Ukončenie VO:

11.2016

Poznámka:

Dátum odoslania oznámenia do vestníka UVO: 27.5.2016.
Stav VO: vyhlásené.
V čase odoslania formulára ŽoNFP v systéme ITMS2014+ nebolo známe číslo oznámenia o vyhlásení VO.
V rámci VO nebudú uplatnené podmienky zeleného VO.
Celková hodnota zákazky = predpokladaná hodnota zákazky bez DPH stanovená na základe prieskumu trhu, ktorý je uvedený v
prílohe č. 10.

Zoznam aktivít pre VO 5
Hodnota na aktivitu projektu z
celkovej hodnoty zákazky

Aktivita

Subjekt

Triedený zber komunálnych odpadov

00612031 - MESTO PIEŠŤANY

121 385,00 €

Verejné obstarávanie 6
Názov VO:

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia pre vybudovanie zberného dvora v mesta Piešťany

Opis predmetu VO:

Vypracovanie projektovej dokumentácie vybudovania zberného dvora z prostriedkov EÚ. PD pre stavebné konanie s rozpočtom a
výkazom výmer. Predmetom plnenia je vypracovanie a dodanie projektu pre stavebné povolenie v zákonom stanovenej štruktúre a
rozsahu stavebných objektov.

Metóda podľa
finančného limitu:

Iná zákazka

Celková hodnota
zákazky:

5 961,60 €

Postup obstarávania:

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.
343/2015 Z. z.

Začiatok VO:

5.2016

Stav VO:

Verejné obstarávanie po podpise zmluvy s
úspešným uchádzačom

Ukončenie VO:

5.2016

Poznámka:

Deň začatia VO: 9.5.2016
Celková hodnota zákazky = celková zazmluvnená cena s DPH. Dodávateľ je platcom DPH.
Neboli uplatnené podmienky zeleného VO.

Zoznam aktivít pre VO 6
Aktivita

Subjekt

Triedený zber komunálnych odpadov

00612031 - MESTO PIEŠŤANY

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
5.10.2016 17:04

Hodnota na aktivitu projektu z
celkovej hodnoty zákazky
5 961,60 €
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Verejné obstarávanie 7
Názov VO:

Výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule v rámci projektu "Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany"

Opis predmetu VO:

Výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule v rámci projektu „Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany“.
Dočasný pútač:
Minimálne rozmery pútača budú 2500 x 1500 mm.
Na pútači musia byť uvedené nasledovné informácie, pričom spolu budú zaberať prinajmenšom 25 % plochy pútača:
• znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v Prílohe II vykonávacieho nariadenia a odkaz na Európsku
úniu;
• odkaz na príslušný fond;
• názov projektu;
• hlavný cieľ projektu.
• logo OP KŽP
• tieto informácie môžu byť doplnené ďalšími podľa pokynov obstarávateľa
Stála tabuľa
Minimálne rozmery tabule budú 30 x 20 cm. Musí mať trvanlivé vyhotovenie z odolných materiálov.
Na stálej tabuli musia byť uvedené nasledovné informácie, pričom spolu budú zaberať prinajmenšom 25 % plochy tabule:
• znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v Prílohe II vykonávacieho nariadenia a odkaz na Európsku
úniu;
• odkaz na príslušný fond;
• názov projektu;
• hlavný cieľ projektu.
• logo OP KŽP
• tieto informácie môžu byť doplnené ďalšími podľa pokynov obstarávateľa

Metóda podľa
finančného limitu:

Iná zákazka

Celková hodnota
zákazky:

1 420,00 €

Postup obstarávania:

Iná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z. z.

Začiatok VO:

10.2016

Stav VO:

Proces verejného obstarávania nezačatý

Ukončenie VO:

11.2016

Poznámka:

Celková hodnota zákazky = odhadovaná predpokladaná hodnota zákazky bez DPH, určená na základe výšky stanovených limitov pre
stanovenie ceny do rozpočtu (príloha č. 10). Nepredpokladá sa uplatnenie podmienok zeleného VO.

Zoznam aktivít pre VO 7
Hodnota na aktivitu projektu z
celkovej hodnoty zákazky

Aktivita

Subjekt

Podporné aktivity - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania
odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné
použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku
odpadov - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov
so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

00612031 - MESTO PIEŠŤANY

1 420,00 €

Verejné obstarávanie 8
Názov VO:

Zabezpečenie externého riadenia projektu "Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany"

Opis predmetu VO:

Zabezpečenie externého riadenia projektu „Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany", v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-10
zahŕňa: finančné riadenie, monitorovanie projektu/sledovanie čiastkových a celkových výsledkov projektu (po ukončenie fyzickej
realizácie projektu), vykonávanie zmien v projekte, zabezpečenie informovania a komunikácie o podpore získanej z EŠIF na
spolufinancovanie projektu. Maximálny počet hodín poskytnutia služieb je 900.

Metóda podľa
finančného limitu:

Iná zákazka

Celková hodnota
zákazky:

8 640,00 €

Postup obstarávania:

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.
343/2015 Z. z.

Začiatok VO:

10.2016

Stav VO:

Proces verejného obstarávania nezačatý

Ukončenie VO:

11.2016

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
5.10.2016 17:04
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Poznámka:

Celková hodnota zákazky = odhadovaná predpokladaná hodnota zákazky bez DPH, určená na základe výšky stanovených limitov pre
stanovenie ceny do rozpočtu (príloha č. 10). Nepredpokladá sa uplatnenie podmienok zeleného VO.

Zoznam aktivít pre VO 8
Hodnota na aktivitu projektu z
celkovej hodnoty zákazky

Aktivita

Subjekt

Podporné aktivity - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania
odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné
použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku
odpadov - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov
so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

00612031 - MESTO PIEŠŤANY

8 640,00 €

Verejné obstarávanie 9
Názov VO:

Zberné nádoby a kontajnery

Opis predmetu VO:

Predmetom zákazy je dodanie zberných nádob a kontajnerov potrebných pre zabezpečenie činností triedeného zberu KO v
záujmovom území mesta Piešťany.
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zberných nádob a kontajnerov:
• Havarijná súprava do skladov na nebezpečný odpad - 2 ks
• 200 l sud na olej - nebezpečný odpad - 10 ks
• Havarijné vane pod sudy s nebezpečným odpadom min. objem havarijnej nádrže 200 litrov - 3 ks
• Nádoba na použité jedlé oleje a tuky, min. objem 1100 litrov - 20 ks
• Nádoba 120 litr. hnedá, plastová uzatvárateľná, špecializovaná na zber biologicky rozložiteľný odpad - 1000 ks
• Veľkokapacitný kontajner hákový 20 m3 - 2 ks
• Veľkokapacitný kontajner hákový 35 m3 - 8 ks
• Veľkokapacitný kontajner vaničkový, otvorený 7 m3 - 9 ks
Bližší popis je uvedený v špecifikácii s výkazom výmer.

Metóda podľa
finančného limitu:

Podlimitná zákazka

Celková hodnota
zákazky:

130 588,34 €

Postup obstarávania:

Podlimitná zákazka realizovaná cez elektronické
trhovisko podľa zákona č. 343/2015 Z. z.

Začiatok VO:

10.2016

Stav VO:

Proces verejného obstarávania nezačatý

Ukončenie VO:

11.2016

Poznámka:

Verejné obstarávanie sa bude realizovať prostredníctvom elekronického trhoviska.
Celková hodnota zákazky = predpokladaná hodnota zákazky bez DPH, stanovená na základe prieskumu trhu zrealizovaného pre
stanovenie ceny do rozpočtu (príloha č. 10). Nepredpokladá sa uplatnenie podmienok zeleného VO.

Zoznam aktivít pre VO 9
Aktivita

Subjekt

Triedený zber komunálnych odpadov

00612031 - MESTO PIEŠŤANY

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
5.10.2016 17:04

Hodnota na aktivitu projektu z
celkovej hodnoty zákazky
130 588,34 €
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13. Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu
Riziko 1
Názov rizika:

Časové riziko

Popis rizika:

Narušenie stanoveného harmonogramu realizácie projektu.

Závažnosť:

Nízka

Opatrenia na elimináciu rizika:

Toto riziko je eliminované dôsledným spracovaním harmonogramu realizácie projektu, podrobným rozpisom
projektových prác ako aj dôsledným spracovaním projektu organizácie výstavby, ktorý je súčasťou projektovej
dokumentácie v rámci prílohy č. 12 ŽoNFP. Ku eliminácii rizika prispeje aj výber spoľahlivých dodávateľov prác, tovarov
a služieb.
Harmonogram je nastavený s rezervou, v zmysle odhadovaných požiadaviek na realizáciu stavebných prác a zároveň tak,
aby rešpektoval projektový cyklus vo všetkých jeho fázach: od prípravy projektu, cez jeho schvaľovanie, realizáciu VO až
po finančné ukončenie projektu.

Riziko 2
Názov rizika:

Finančné riziko

Popis rizika:

Zvýšenie nákladov na stavebné práce v priebehu realizácie projektu, tzv. práce naviac.

Závažnosť:

Nízka

Opatrenia na elimináciu rizika:

Opatrením na elimináciu tohto rizika, je najmä dôsledné spracovanie výkazu výmer projektu a samotného rozpočtu.
Výkaz výmer a rozpočet projektu boli stanovené autorizovaným projektantom s dlhoročnými skúsenosťami s realizáciou
podobných projektov. Súčasťou súťažných podkladov na výber dodávateľa stavebných prác bude aj projektová
dokumentácia a teda účastník súťaže má možnosť zhodnotiť či vecná časť projektovej dokumentácie korešponduje
s požadovaným výkazom výmer. Získané finančné prostriedky budú vynaložené na vykrytie finančných nákladov
spojených s obstaraním stavebných prác ako aj strojov a mechanizmov potrebných pre zberný dvor v súlade s princípmi
efektívnosti. Vzťahy medzi dodávateľmi a žiadateľom budú samozrejme riadne zmluvne zabezpečené.

Riziko 3
Názov rizika:

Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu

Popis rizika:

Nedosiahnutie stanovenej hodnoty ukazovateľa s príznakom rizika "Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu".

Závažnosť:

Stredná

Opatrenia na elimináciu rizika:

Hodnota ukazovateľa bola stanovená na základe vývoja produkcie komunálnych odpadov v meste Piešťany, ktorá je
zhodnotená v štúdii uskutočniteľnosti vypracovanej pre tento projekt. Z uvedeného vyplýva aj stanovenie hodnoty
ukazovateľa „Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu“, a to v zmysle definície, že v prípade projektov zameraných
na rozšírenie (intenzifikáciu) existujúceho systému triedeného zberu komunálnych odpadov sa vykazuje iba zvýšené
množstvo vytriedeného komunálneho odpadu (t.j. rozdiel medzi množstvom vytriedeného komunálneho odpadu po a
pred realizáciou projektu). Projektová dokumentácia bude podkladom pre výber kvalitnej stavebnej firmy, čo bude
zabezpečené definíciou podmienok účasti v súťaži v rámci verejného obstarávania. Kvalita prác vykonávaných
stavebnou firmou ako aj presné dodržiavanie postupov v projektovej dokumentácii bude kontrolované stavebným
dozorom. Zároveň bude v zmysle zákona o verejnom obstarávaní zabezpečený aj výber dodávateľov kvalitných strojov,
mechanizmov a nádob v rámci projektu.
Dosiahnutie uvedenej hodnoty ukazovateľa bude ďalej zabezpečené:
• dôslednou separáciou,
• informovanosťou obyvateľstva,
• využitím škôl a škôlok ako prirodzeného centra pre informovanosť o výchovno-vzdelávacích aktivitách v obci formou
súťaží, workshopov,
• organizovaním dobrovoľných aktivít mesta,
• každodenne otvoreným zberným dvorom,
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• efektívnou komunikáciou medzi vedením mesta a obyvateľmi,
• efektívnym vyprázdňovaním zberných nádob.
Z uvedeného vyplýva, že žiadateľ precízne zabezpečil všetky opatrenia na dosiahnutie plánovaných hodnôt týchto
ukazovateľov, ktoré môže ovplyvniť.

Riziko 4
Názov rizika:

Peronálne riziko

Popis rizika:

Nedostatočná koordinácia prác na projekte a jednotlivých subjektov zapojených do realizácie projektu.

Závažnosť:

Nízka

Opatrenia na elimináciu rizika:

Toto riziko je eliminované zostavením kvalitného realizačného tímu, ktorý je popísaný v časti 7.4. Tím bude zložený
z odborníkov, ktorí majú skúsenosti v oblasti manažmentu investičných akcií ako aj realizácii projektov podporovaných
z fondov EÚ.

Riziko 5
Názov rizika:

Počet osôb zapojených do informačných aktivít

Popis rizika:

Nedosiahnutie stanovenej hodnoty ukazovateľa s príznakom rizika "Počet osôb zapojených do informačných aktivít".

Závažnosť:

Stredná

Opatrenia na elimináciu rizika:

Hodnota ukazovateľa bola stanovená na základe predpokladaného počtu osôb, ktoré budú oslovené prostredníctvom
informačnej brožúry o intenzifikácii separovaného zberu odpadu v obci. Celkový počet osôb zapojených do informačných
aktivít - oslovených prostredníctvom rozdaných informačných brožúr bude pravdepodobne: 17 000. Pre dosiahnutie
hodnoty tohto ukazovateľa bude žiadateľ jednotlivé cieľové skupiny informovať o realizovaných informačných aktivitách.
Informačné brožúry budú distribuované do jednotlivých domácností, takže budú oslovení aj tí obyvatelia obce, ktorí sa
informačných aktivít nemohli zúčastniť.
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14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP
Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:
Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:
Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:
Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:
Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:
Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:
Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:
Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:
Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:
Podmienka poskytnutia príspevku:

Prílohy:
Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:
Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:
Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:
Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:
Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:

Časová oprávnenosť realizácie projektu
Neobsahuje žiadne prílohy
Maximálna a minimálna výška príspevku
Neobsahuje žiadne prílohy
Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy
NATURA 2000
Neobsahuje žiadne prílohy
Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na
životné prostredie
Neobsahuje žiadne prílohy
Oprávnenosť z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi
Neobsahuje žiadne prílohy
Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu
Neobsahuje žiadne prílohy
Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území
Neobsahuje žiadne prílohy
Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v
reštrukturalizácii
Neobsahuje žiadne prílohy
Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené
1.

Finančná analýza projektu 1

2.

Finančná analýza projektu 2

3.

Finančná analýza projektu 3

4.

Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 1

Podmienka, že žiadateľ, ktorý je obcou má schválený program rozvoja obce a príslušnú územnoplánovaciu
dokumentáciu v súlade s ustanovením § 8 ods. 6/§ 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja
Neobsahuje žiadne prílohy
Podmienka, že žiadateľ/štat.org./člen štat.org./prokurista/splnomoc.zástupca žiadateľa neboli právopl. odsúdení za
trest.čin korupcie/poškodz.fin.záujmovES/legaliz. príjmu z trest.činnosti/založ.,zosnov. a podpor.zločin.skupiny/machin.
pri VO a ver.dražbe
Neobsahuje žiadne prílohy
Podmienka, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu
Neobsahuje žiadne prílohy
Podmienka, že žiadateľ neukončil fyzickú realizáciu všetkých oprávnených aktivít projektu pred predložením ŽoNFP
Neobsahuje žiadne prílohy
Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach
Neobsahuje žiadne prílohy
Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu
Neobsahuje žiadne prílohy
Podmienka nebyť dlžníkom na daniach
Neobsahuje žiadne prílohy
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Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:
Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:
Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:
Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:
Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:
Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:
Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:
Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:
Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:
Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:
Podmienka poskytnutia príspevku:
Prílohy:

Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení
Neobsahuje žiadne prílohy
Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení
Neobsahuje žiadne prílohy
Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich
podaniu ŽoNFP
Neobsahuje žiadne prílohy
Podmienka oprávnenosti aktivít projektu
1.

Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 1

Podmienka oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjem
1.

Finančná analýza projektu 1

2.

Finančná analýza projektu 2

3.

Finančná analýza projektu 3

Podmienka prevádzkovania infraštruktúry
Neobsahuje žiadne prílohy
Podmienka relevantného spôsobu financovania – predfinancovanie, zálohové platby, refundácia
Neobsahuje žiadne prílohy
Podmienka zákazu opätovného predloženia ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu v prípade neukončenia
schvaľovacieho procesu
Neobsahuje žiadne prílohy
Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi
Neobsahuje žiadne prílohy
Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov projektu
Neobsahuje žiadne prílohy
Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov
1.

Finančná analýza projektu 1

2.

Finančná analýza projektu 2

3.

Finančná analýza projektu 3

4.

Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 1

5.

Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa 1

Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis
Neobsahuje žiadne prílohy
Právna forma
Neobsahuje žiadne prílohy
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15. Čestné vyhlásenie žiadateľa
Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:
• všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o nenávratný finančný príspevok a všetkých jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne,
• projekt je v súlade s princípmi podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie podľa článku 7 nariadenia o Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a
rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde,
Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len ,,všeobecné
nariadenie“) a v súlade s princípom udržateľného rozvoja podľa článku 8 všeobecného nariadenia,
• zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,
• na oprávnené výdavky uvedené v projekte nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie
ustanovenými v príslušných právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok
z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu,
• spĺňam podmienky poskytnutia príspevku uvedené v príslušnej výzve,
• údaje uvedené v žiadosti o NFP sú identické s údajmi odoslanými prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS2014+,
• som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
• som si vedomý zodpovednosti za predloženie neúplných a nesprávnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je
spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektu (napr. možnosť mimoriadneho
ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov).
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. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely implementácie príslušného operačného programu.
Miesto podpisu

Dátum podpisu

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu

Subjekt:

Podpis

..................................................

.......................................

Miloš Tamajka, MBA

Mesto Piešťany

....................................................
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