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Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
 
p r e r o k o v a l o 
 
a) návrh na  predloženie žiadosti o NFP v zmysle vyhlásenej výzvy v rámci Operačného 
programu Životné prostredie v rámci operačného  cieľa 4.1  Podpora aktivít v oblasti 
separovaného zberu  na realizáciu  projektu  „Podpora separovaného odpadu pre zložky 
komunálneho odpadu v meste Nitra “, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja mesta Nitry do roku 2013, 
 
b) výšku celkových výdavkov na projekt v sume   970 089,18 €, 
 
c) ) výšku celkových oprávnených  výdavkov na projekt v sume  970 089,18€, 
 
d) výšku 5 %  spolufinancovania projektu  z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j.   
   48 504,46 €. 
 
e) financovanie projektu z vlastných zdrojov 
 
 
s c h v a ľ u j e  
 
 
a) predloženie žiadosti o NFP v zmysle vyhlásenej výzvy v rámci Operačného programu 
Životné prostredie v rámci operačného  cieľa 4.1  Podpora aktivít v oblasti separovaného 
zberu  na realizáciu  projektu  „Podpora separovaného odpadu pre zložky komunálneho 
odpadu v meste Nitra “ ,ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Nitry do roku 2013, 
 
b)  výšku celkových výdavkov na projekt v sume  970 089,18  €, 
 
c) ) výšku celkových oprávnených  výdavkov na projekt v sume 970 089,18 € 
 
 
d) výšku 5 %  spolufinancovania projektu  z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j.   
    48 504,46 €. 
 
 
e) financovanie projektu z vlastných zdrojov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program 
Životné prostredie vyhlásilo dňa 1. februára 2010  výzvu na predkladanie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.1 
Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu s termínom uzávierky podania žiadosti 5. mája 
2010. Uvedená prioritná os je financovaná z Kohézneho fondu. 
 Projekt má  investičný charakter. Patrí do I. skupiny aktivít  operačného cieľa, 
zameraných na zavádzanie nových a zefektívnenie  jestvujúcich systémov separovaného 
zberu komunálneho odpadu.  Jeho cieľom je riešenie separovaného zberu pre zložky 
komunálneho odpadu, pre ktoré sú obce povinné zaviesť separovaný zber podľa § 39 zákona 
o odpadoch . Projekt bude mať  pozitívny vplyv na podporu a pokračovanie v realizácii aktivít 
týkajúcich sa odpadového hospodárstva v meste Nitra i vo väzbe na schválené projekty 
z oblasti  starostlivosti o životné prostredie v roku 2009 ( kompostáreň a čistiaca technika na 
pozemné komunikácie v meste ) a zabezpečuje trvalo udržateľný rozvoj aktivít v odpadovom 
hospodárstve. 
 Hlavnou aktivitou v žiadosti o NFP je nákup 8 500 kontajnerov – odpadových nádob 
a 2 špeciálnych automobilov s príslušenstvom. Nákup uvedených položiek je určený pre zber 
biologického rozložiteľného odpadu  pre zástavbu  rodinných domov na území   mesta Nitry . 
 V prípade úspešnosti a schválenia žiadosti o NFP bude nákup techniky  realizovaný po 
podpise zmluvy Mesta Nitra s  Riadiacim orgánom do 12 mesiacov, aj keď minimálna resp. 
maximálna časová oprávnenosť realizácie projektu nie je vo vyhlásenej výzve stanovená . 
 Uvedená aktivita je v súlade so schváleným dokumentom  Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Nitry do roku 2013.  

Mesto Nitra zabezpečí 5 % spolufinancovanie z vlastných hotovostných  zdrojov vo 
výške  48 504,46  €. V žiadosti neuvažujeme s neoprávnenými výdavkami. 

Žiadosť o NFP spolu s opisom projektu  sa spracováva v zmysle vzorového formuláru 
žiadosti o NFP, ktorý je prílohou vyhlásenej  výzvy. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Návrh nebol prerokovaný v Mestskej rade. 
 


