
~{ESTSKE ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKY MIKULAš 

UZNESENIE 
M ESTSKEHO ZASTUPITEĽ.STV A 

zo dňa 23. októbra 2014 číslo 105/2014 

K bodu: Memorandum medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou 
EKOPLAZMA, s.r.o. Liptovský Mikuláš 

Mestské zastupiteľstvo 

I. ber i ena ved o mie 

predloženú dôvodovú správu k predloženému memorandu medzi mestom Liptovský Mikuláš 
a spoločnosťou EKOPLAZMA, s.r.o. Liptovský Mikuláš 

II. s ú h l a s í 

s predloženým memorandom medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou 

EKOPLAZMA s.r.o. Liptovský Mikuláš 

III. o d por ú č a 

primátorovi mesta podp ísať Memorandum medzi koordinátorom & partnerom, spoločnosťou 

EKOPLAZMA, s.r.o. Liptovský Mikuláš a mestom Liptovský Mikuláš za účelom 

zabezpečenia spolupráce na projekte ,Spracovanie komunálneho odpadu Región Liptov 
s výrobou elektrickej energie a tepla", ktoré je prílohou tohto uznesenia. 

Dátum podpisu uznesenia: 



Príloha 

MEMORANDUM medzi spoločnosťou EKO PLAZMA s.r.o. Liptovský Mikuláš a mestom 

Liptovský Mikuláš 

Toto MEMORANDUM je vypracované dňa 26.5.2014 medzi nasledovnými subjektmi: 

KOORDINÁTOR PROJEKTU 

EKO PLAZMA s. r. o 

IČO a IČ DPH 46191496 

Zastúpený Stanislav Gejdoš 

Sídlo Krátka Č. 4474/4 
Liptovský Mikuláš, SR 
03101 

& 

PARTNER 

Mesto Liptovský Mikuláš 

IČO a IČ DPH OO 315524 

Zastúpený MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta 

Sídlo Štúrova 1989/41 
Liptovský Mikuláš 
03142 

PREDMET: MEMORANDUM PARTNEROV - VÝZVA NA PODÁVANIE PONÚK NA 
PROJEKTY PROGRAMU HORIZONT 2020. 

Názov projektu: 

Krátke označenie: 

l. Zámer partnerstva. 

Spracovanie komunálneho odpadu Region LIPTOV s výrobou 
elektrickej energie a tepla 

Vyššie uvedení partneri týmto súhlasia, že sa stávajú partnermi za nasledovným účelom: 

A. Spolupráca pri príprave, realizácii a prevádzke energetického využitia komunálneho odpadu 
ekologicky a technologicky najvyspelejšou technológiou plazmového splyňovania s následnou 
výrobou elektrickej energie a tepla s cieľom úplne skončiť a zamedziť ďalšie skládkovanie odpadu 
v zmysle legislatívy EÚ menovite Smernice č. 2008/98 ES z 19. novembra 2008 a programu 
odpadového hospodárstva SR schváleného uznesením vlády SR č. 69 zo dňa 22.02.2012 a po 
vytvorení legislatívnych podmienok postupne zlikvidovať environmentálne záťaže, ktoré vznikli 
uskladňovaním odpadu na skládkach. 

B. Pre úspešné splnenie vyššie sformulovaných cieľov partneri vzájomne koordinovanou činnosťou 
vyvinú úsilie pre postupné zabezpečenie podkladov, úloh a krokov potrebných pre prípravu, realizáciu 
a prevádzku uvedeného projektu najmä: 

- prípravu podkladov a podmienok pre dodanie komunálneho odpadu, 
- zabezpečenie podkladov a stanovísk pre vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej 
podľa zákona na vydanie záväzných správnych dokumentov a to posúdenia vplyvov na 
životné prostredie ElA, 
- aktívne riešenie ďalších úloh potrebných pre úspešnú prípravu a realizáciu projektu. 



C. za týmto účelom bude zostavený koordinačný orgán (komisia), zložený zo zástupcov obidvoch 
partnerov, ktorý bude riešiť a koordinovať konkrétne aktuálne problémy a podnety obidvoch partnerov 
a bude mať tiež iniciatívnu funkciu. 

D. Partneri zabezpečia plán práce koordinačného orgánu a účasť kompetentných pracovníkov 
na pravidelných stretnutiach. 

E. Koordinačný orgán okrem iného bude spolupracovať pri prípadných auditoch, vonkajších 
a vnútorných kontrolách stavu prípravy a realizácie úloh. 

2. Úloha partnerov 

Prvou postupovou úlohou partnerstva bude dosiahnutie určených kritérií pre poskytnutie finančného 
príspevku vo forme dotácií od Európskej komisie. Úloha každého partnera bude smerovať na 
dosiahnutie kladného výsledku a bude konkrétne usmerňovaná koordinátorom ponuky (projektu). 
Účasť v partnerstve je bezplatná a koordinátor nebude účastníkom účtovať žiadne poplatky ani 
náklady, avšak ani žiadne granty/príspevky, ak budú od Európskej komisie získané, nebudú 
koordinátorom rozdeľované na účastníkov/partnerov z rozpočtu ponuky(projektu). Koordinátor 
nebude požadovať finančnú spoluúčasť od partnera pri zabezpečovaní prípravných, realizačných 
a prevádzkových prác. 
Ak projekt pod výzvou HORIZONT 2020 získa grant/príspevok z Európskej komisie, koordinátor 
požiada účastníkov/partnerov aby boli určení ako dodávatelia/subdodávatelia a/alebo konzultanti na 
rozbiehajúci sa projekt za podmienok podanej ponuky a stanovených Európskou komisiou. 

3. Meno 

Partnerstvo bude fungovať pod názvom "Energetické plazmové spracovanie komunálneho odpadu 
Región Liptov". 

4. Denná operatíva 

Pracovníci poverení prácou v koordinačnom orgáne budú na plný úväzok zamestnancami partnerských 
organizácií. Žiadny z partnerov nebude honorovaný za služby poskytnuté v rámci partnerstva. 

5. Platnosť 

Platnosť tohto memoranda je na dobu neurčitú ktorá je limitovaná časom potrebným na prípravu a 
realizáciu projektu. Pre realizáciu a prevádzku projektu budú partnermi prijaté ďalšie dokumenty, 
ktorých príprava a prijatie bude úlohou koordinačného orgánu. Partneri môžu platnosť skrátiť, 
obmedziť alebo skončiť dohodou alebo výpoveďou s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne 
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

Ako prejav súhlasu s týmto memorandom ho partneri podpisujú v nižšie uvedený deň. 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 

KOORDINA TOR PARTNER 
Stanislav Gejdoš MUDr. Alexander Slafkovský 


