Dôvodová správa

Návrh projektu: „Obnova špeciálnej techniky pre strojné čistenie mestských komunikácií a chodníkov v Sp. N. Vsi (pracovný názov projektu)“ 

Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o., zmluvný partner mesta aj v oblasti čistenia mesta, predložila Mestu Sp.N.Ves návrh na spracovanie a podanie projektu zameraného na obnovu špeciálnej techniky pre strojné čistenie mestských komunikácií a chodníkov v našom meste v rámci aktuálnej Výzvy OP ŽP, Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy Operačný cieľ: 3.1 Ochrana ovzdušia. 
Východiskom návrhu spoločnosti Brantner Nova s.r.o je: Popis súčasného stavu v technickom vybavení mechanizmov strojného čistenia mestských komunikácií a návrh riešenia, ktorý je podrobnejšou prílohou tejto dôvodovej správy.

Oprávnená aktivita vyplývajúca z Výzvy (III skupina oprávnených aktivít):
Projekty zamerané na znižovanie znečisťovania ovzdušia emisiami z plošných,
fugitívnych a líniových zdrojov znečisťovania a iné efektívne opatrenia na riešenie
dobrej kvality ovzdušia v okolí plošných, fugitívnych a líniových zdrojov znečisťovania
ovzdušia na celom území SR a projekty zamerané na opatrenia špeciálne v oblastiach
riadenia kvality ovzdušia vychádzajúce najmä z programov na zlepšenie kvality
ovzdušia, prípadne z akčných plánov na zabezpečenie kvality ovzdušia, vypracovaných
KÚŽP: nákup čistiacej techniky (postrekové cisterny, čistiace vozy) pozemných komunikácií (diaľnic, rýchlostných komunikácií, ciest 1. a 2. triedy a miestnych komunikácií);

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. Cena stroja v základnom prevedení s potrebným prídavným zariadením je 185 000 EUR bez DPH.

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. Cena stroja ktorá pozostáva s ceny podvozku, výbavy a cisterny je 235 220 EUR bez DPH.
 
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.
Cena podvozku s cisternou je 145 000 EUR bez DPH.

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.  
Cena zariadenia pozostávajúca s podvozku a nadstavby je 304 500 EUR bez DPH.

Predpokladaná finančná čiastka projektu: 1 034 967,00 EUR (31,2 mil. Sk)

Navrhovaná zostava mechanizmov  predstavuje celkový investičný náklad 869 720,-EUR bez DPH a 1 034 967,- EUR s DPH. V súlade s výzvou sa žiadateľ – Mesto Sp.N.Ves musí podieľať na spolufinancovaní tohto projektu min. 5% , čo predstavuje čiastku 51 748,- EUR z celkovej sumy za nákup týchto mechanizmov. 

Dátum podania projektu: najneskôr 03.11.2009
            

Závery a odporúčania:

Navrhovaný projekt je v súlade s PHSR mesta Sp.N.Ves (Globálny cieľ: Znižovanie zaťaženosti ŽP, Špecifický cieľ: Ochrana ovzdušia, Opatrenie: Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia, Kľúčové aktivity: zamerané na znižovanie produkcie emisií zavádzaním nových technológií a zlepšovaním a kontrolou technického stavu  motorových vozidiel), ale nie je súčasťou schváleného Akčného plánu rozvoja mesta na rok 2009 (teda nie je súčasťou súboru navrhovaných projektov na rok 2009, avšak Výzva je aktuálna teraz a len do 03.11.2009).

Keďže projekt nie je súčasťou AP 2009, ktorý bol schvaľovaný uznesením MsZ, v zmysle platnej Smernice Mesta - Mestského úradu v Sp.N.Vsi pre tvorbu a realizáciu projektov zameraných na rozvoj mesta,  je potrebné navrhovaný projekt oficiálne schváliť a zaradiť do Akčného plánu rozvoja mesta na rok 2009 s návrhom zaradenia jeho spolufinancovania v rozpočte na rok 2010 a následne projekt a žiadosť o NFP vypracovať a v určenom termíne podať.

Schvaľovanie výšky spolufinancovania min. vo výške predpísaných 5 % z celkových oprávnených nákladov realizácie projektu z rozpočtu mesta bude možné až po komplexnom vypracovaní rozpočtu projektu v rámci spracovania žiadosti o NFP.  

Z hľadiska posledného možného termínu odovzdania žiadosti o NFP a to 03.11.2009 je pravdepodobné, že schvaľovanie kofinancovania bude obsahom rokovania mimoriadneho zastupiteľstva cca 3 – 7 dní pred uvedeným termínom podania projektu.








Na základe podmienok Výzvy a  projektového zámeru spoločnosti Brantner Nova s.r.o, spracováva  ÚRM MsÚ: Ing. Zuzana Záborská





Príloha:

Popis súčasného stavu v technickom vybavení mechanizmov strojného čistenia mestských komunikácií a návrh riešenia. 

V zmysle Zmluvy č. 469/2008 o zabezpečovaní verejno-prospešných prác a služieb v meste Spišská Nová Ves zo dňa 12. 5. 2008 naša spoločnosť Brantner Nova, s.r.o., Spišská Nová Ves zabezpečuje správu a údržbu mestských komunikácií s delením na chodníky a mestské cesty. V rámci tejto kapitoly zabezpečuje aj strojné čistenie mestských komunikácií, ktoré prebieha denno-denne mimo zimného obdobia. Počas zimy na mestských komunikáciách zabezpečujeme zimnú údržbu mestských komunikácií. 

Technologicky strojné čistenie mestských komunikácií pozostáva z predkropenia mestskej komunikácie vodou, ktorú zabezpečuje v našom prípade kropnica . Po tomto úkone dochádza k strojnému zametaniu mestských komunikácií a to špeciálnym mechanizmom – zametačom. Pre potreby mesta Spišská Nová Ves na zametanie komunikácií naša spoločnosť používa tieto mechanizmy:
 
1. Kropnica 		- špeciálny mechanizmus na intenzívne a usmernené kropenie  
                                       komunikácií cez trysky . Voda prichádza do trysiek z oceľovej nádrže 
                                       kde objem nádrže je 8ﾠ000 litrov8 000 litrov vody. Táto nádrž je umiestnená na  
                                       podvozku nákladného motorového vozidla LIAZ. 
 - počet kusov v užívaní:  1 ks 
 - počet rokov v užívaní:  25 rokov 

2. Zametač		-  flexibilný zametací stroj RAVO 4000, ktorý pozostáva zo špeciálneho   
                                       podvozku rámovej konštrukcie, na ktorom sú umiestnené kolesá  
                                       pojazdu so samostatným pohonom na jednotlivé kolo cez  
                                       hydromotory. Rámová konštrukcia podvozku slúži tiež ako zásobník  
                                       kropiacej vody. Ďalej stroj pozostáva z kabíny obsluhy, dvoch  
                                       čistiacich kartáčov , kde pred nimi je umiestnená rozstrekovacia lišta  
                                       pre predkropenie vodou, ktorá sa musí dostať na teleso komunikácie  
                                       pred zametacie kartáče. Za kabínou zametača na podvozku je  
                                       umiestnená záchytná nádrž – kontajner na odpad o objeme 4 m3.  
                                       Pracovný záber zametania je o šírke 210 cm. 
 - počet kusov v užívaní :  2 
 - počet rokov v užívaní:  zametače sú v užívaní v meste Spišská Nová  
   Ves od roku 1995, po ich nami vykonanej komplexnej repasácii  
   (GO).Zametače boli kúpené od holandskej firmy RAVO Alkmaar  
   (americký závod lokalizovaný v Európe) už ako „ jazdenky “.  
   Uvedené stroje sú takto v užívaní pri výkone zametania 24 rokov,   
   z toho 14 rokov v Spišskej Novej Vsi. 

Pri zabezpečovaní verejno-prospešných prác a služieb pre potreby mesta Spišská Nová Ves v kapitole strojné čistenie mestských komunikácii  a platí to obecne aj pre potreby miest na neobmedzenom teritóriu, že je  nutnosť mať špeciálne strojné vybavenie  a to v minimálnom rozsahu kropnice a zametače. Pre potreby mesta Spišská Nová Ves, čo vyplýva z dĺžky mestských komunikácií v rozsahu cca 110 km (zo zákona mesto musí v letnom období zabezpečovať strojné čistenie aj štátnych ciest, ktoré križujú mesto zo severnej časti na južnú a z východnej časti na západnú časť mesta) je potreba minimálne týchto mechanizmov:  2 ks kropníc a 2 ks zametačov.
V zmysle hore uvedeného musíme konštatovať, že potrebné a nevyhnutné mechanizmy pri strojnom čistení mesta, ktoré používame pre potreby mesta Spišská Nová Ves sú dávno po svojej životnosti. U nás tieto mechanizmy pracujú nepretržite 25 rokov a v období ich zimnej odstávky musíme vlastnými opravárenskými kapacitami každoročne ich generálne opravovať, čo si vyžaduje nemalé finančné náklady. Týmto písomným materiálom dávame Vám do pozornosti, že je nevyhnutné investovať do nákupu novej špeciálnej techniky v zmysle hore uvedeného , čo si vyžaduje investičný náklad presahujúci 1 034 967,– EUR s   DPH ( 31,2 mil. Sk ). 

Zároveň uvádzame, že ročný rozpočet mesta Spišská Nová Ves, ktorý mesto vydeľuje strojné čistenie mestských komunikácii, vrátane ich umývania (kropenia ) je cca 73 000,– EUR/rok  s DPH ( 2,2 mil. Sk). Konkrétne pre rok 2009 mesto schválilo na strojné čistenie komunikácii objem 72 976,– EUR a pritom už v júni krátilo túto kapitolu o 16 597,– EUR, t.j. na strojné čistenie komunikácií je vydelený objem peňazí 56 379,– EUR s DPH. Pri takomto nedostatočnom rozpočtovaní strojného čistenia žiadna spoločnosť – dodávateľ prác na strojné čistenie nemôže z vlastných zdrojov realizovať investíciu mechanizmov strojného čistenia v objeme cca  31,2 mil. Sk, kde by návratnosť investície mohla by sa zrealizovať do 10 rokov. V danej etape roku 2009 je nám potrebné investovať pre obnovu strojného parku mechanizmov pre potreby mesta Spišská Nová Ves 1 034 967,– EUR s DPH (31,2 mil. Sk). 

Keď zhodnotíme, že v rozpočte mesta Spišská Nová Ves sa nikdy nenájde objem prevyšujúci 31 mil. Sk a ani naša spoločnosť nemôže neekonomicky vygenerovať túto čiastku novej investície lebo pri danom rozpočtovaní na kapitolu strojné čistenie je návratnosť tejto uvedenej investície skoro nulová, je tu len jedna šanca a to získať externé zdroje v požadovanom objeme. 

Touto jedinou šancou v roku 2009 je reagovať na výzvu Ministerstva životného prostredia (MŽP SR) v rámci operačného programu Životné prostredie a takto získať zdroje z EÚ. 




Spoločnosť Brantner Nova s.r.o, 

V Sp.N.Vsi 18.09.09 





































