Schválenie spolufinancovania projektu „MODTECH – SNV: Moderná čistiaca technika ako predpoklad čistého mesta a skvalitnenia ovzdušia v Spišskej Novej Vsi“  v rámci výzvy OPŽP-PO3-09-3. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dňa 24.09.2009 uznesením č.603 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Sp.N.Vsi na základe popísaného projektového zámeru 
a) zaradenie projektu na nákupu čistiacej techniky do Akčného plánu rozvoja mesta na rok
    2009
b) zaradenie financovania a spolufinancovania projektu do rozpočtu mesta na rok 2010
a uložilo
zabezpečiť komplexné spracovanie a podanie  žiadosti o NFP  v zmysle Výzvy OP ŽP, Opatrenie 3.1 – ochrana ovzdušia v termíne najneskoršie do 03.11.2009 
	pred podaním projektu predložiť návrh na spolufinancovanie projektu na rokovanie mestského zastupiteľstva

V zmysle citovaného uznesenia predkladáme návrh na schválenie 5% povinného spolufinancovania projektu tak a v termíne, aby Uznesenie mestského zastupiteľstva v predpísanom znení mohlo byť doložené ako povinná príloha Žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

V súlade z hore uvedenou výzvou MŽP SR pre zabezpečenie čistenia verejných priestranstiev a mestských komunikácii jedná sa o návrh zakúpenia nasledujúcej zostavy mechanizmov:

Kompaktný všestranný zametač SWINGO 200 s objemom 2 m3 , ktorý bude slúžiť na zametanie chodníkov pešej zóny, parkovísk. V kombinácii s výsuvnými kefami, výkonným vysávaním a pohonom všetkých kolies je tento mechanizmus optimálnym zametacím zariadením. 

Kropiaci stroj Mercedes – Benz Unimog U-400 slúžiaci na kropenie plôch v centre mesta a parkov a vybavený viacúčelový zariadením na čistenie vysokotlakovou vodou veľmi znečistených plôch v centre mesta. 

Cestný postrekový voz s podvozkom MAN TGM 4x2 a s nadstavbou tvorenou cisternou o objeme 10ﾠ000 m310 000 m3 , prednou kropiacou lištou, navíjacím bubnom s hadicou, vodným čerpadlom a ďalšími prvkami, ktorý by mal slúžiť na kropenie  a umývanie miestnych komunikácii.

Cestný zametač FAUN VIAJET 6 R X  pozostávajúci s podvozka MB 4x4 a zametacej  nadstavby FAUN, ktorý by mal slúžiť na čistenie miestnych komunikácii. Mechanizmus je vybavený vysokovýkonným systémom, ktorý zabezpečuje minimálne emisie prachu a keďže v uzavretom cykle je vzduch ohriaty môže nadstavba pracovať aj pri teplotách pod bodom mrazu.  

	



Rozpočet projektu ( v EUR)
Názov skupiny výdavkov
Oprávnené výdavky
(v EUR)
Neoprávnené výdavky
(v EUR)
Celkové výdavky
(v EUR)
Podiel oprávnených výdavkov z celkových oprávnených výdavkov projektu
(v %)
714005   Nákup Špeciálnych automobilov
1 034 966,80
0
1 034 966,80
97,09
637005 Špeciálne služby
31 000,00

31 000,00
2,91
Iné neoprávnené výdavky




Spolu
1 065 966,80
0
1 065 966,80
100

6.

Zdroje financovania projektu:
Celkové výdavky projektu (v EUR)
1 065 966,80
Celkové oprávnené výdavky (v EUR)
1 065 966,80
Celkové  neoprávnené výdavky (v EUR)
0
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (v EUR)
1 012 688,46
Intenzita pomoc (v %)
95
Zdroje žiadateľa celkom (v EUR)
53 298,34
Predpokladaný čistý príjem z projektu (v EUR)
0
Objem oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľmi (v EUR)
0



Spracovala: ÚRM MsÚ, Ing. Z.Záborská



