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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

, 

NAVRH NA UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 03.03.2022 číslo /2022 

K bodu: Zaradenie nových príjmových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta Liptovský 
Mikuláš počas rozpočtového provizória k projektu "Zhodnocovanie biologicky rozložitel'ných 
kuchynských odpadov v Liptovskom Mikuláši" 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Informáciu o zaradení nových položiek do rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš počas rozpočtového 
provizória . 

II. schval'uje 

Zaradenie nových príjmových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš 

počas rozpočtového provizória k projektu "Zhodnocovanie biologicky rozložitel'ných 

kuchynských odpadov v Liptovskom Mikuláši" 

2 



Rozpočtové 

.Q 
E opatrenie 

E ro 
vl Q) '- v súlade s § 14 

;(3 
~ 

ro ol . Suma v FK EK '- o písm. a) / b) / c) Názov ...; ol '-
~ o o.. eur o '- "c / d ) Zák. č . cl. cl. o 

cl. 583/2004 Z.z . • 

Transfer z Envirofondu -
45 453 b) Drvič kuchynského odpadu 150000€ 

z Envirofondu (95 %) 

Nákup dopravných 

45 04.7.4 714004 17 2 c) 
prostriedkov - Drvič 

150000€ 
kuchynského odpadu, z 
Envirofondu" (95 %) 

41 05.3.0 641001 09 1 a) 
Transfer VPS - revitalizácia 

-14000€ 
parkov 

..- Transfer VPS (prevádzkový) 
41 08.4.0 641001 04 5 a) - pasportizácia drevín - 2. -3000€ 

etapa 

41 06.4.0 641001 10 1 a) 
Transfer VPS - údržba 

-28000€ 
káblových rozvodov 

Transfer VPS (prevádzkový) 
41 06.6.0 641001 04 6 a) - prevádzka WC a -39000€ 

podchodov 
Nákup dopravných 

41 04.7.4 714004 17 2 a) 
prostriedkov - Drvič 

84000€ 
kuchynského odpadu z 
Envirofondu (VZ 5 %) 

a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu , pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky, 

b) povolené prekročenie a viazanie príjmov 
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov. 
d) povolené prekročen ie a viazan ie finančných operácií 

III. odporúča 

Primátorovi mesta podpísať Kúpnu zmluvu s víťazným uchádzačom po ukončení vereného obstarávania 
na predmet zmluvy Drvič kuchynského odpadu v rámci projektu "Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 
kuchynských odpadov v Liptovskom Mikuláši" 

Dátum podpisu uznesenia: 
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Dôvodová správa 

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 , činnosť C2 

(Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky 
• 

rozložiteľných komunálnych odpadov), Aktivita 2 (Zakúpenie drviča pre spracovanie kuchynského odpadu) na 

projekt "Zhodnocovanie biologicky rozložitel'ných kuchynských odpadov v Liptovskom Mikuláši" sme 

predložili dňa 10.12.2020. 

V rámci tohto projektu mesto plánovalo zaobstarať drvič kuchynského odpadu v celkových nákladoch 

180.000 EUR, z toho požadovaná dotácia z Environmentálneho fondu (EF) vo výške 150.000 EUR a vlastné 

zdroje mesta 30.000 EUR. 

Táto naša žiadosť bola zaradená do zoznamu "Nerozhodnuté žiadosti" (Prehl'adu žiadatel'ov 

o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z EF, kde min ister životného prostredia SR nerozhodol 

o ich podpore). 

Až následne dňa 9.11 .2021 nám bolo zo strany EF oznámené, že EF pripravuje v súčinnosti 

s Ministerstvom životného prostredia SR alokáciu finančných prostriedkov na projekty obcí, ktoré boli 

zaradené do zoznamu nerozhodnutých žiadostí o poskytnutie dotácie a dotácia im nebola poskytnutá pre 

oblasť C (Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohl'adu odpadov) a zároveň sme 

boli požiadaní o zaslanie " Čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadatel'a k výberu dodávatel'a". 

Rozhodnutím ministra životného prostredia SR o poskytnutí podpory formou dotácie z EF zo dňa 

28.11 .2021 bola mestu na účel tohto projektu schválená dotácia vo výške 150.000 EUR, oznámenie 

o poskytnutí dotácie z EF bolo mestu doručené dňa 3.12.2021 . 

Zmluva o poskytnutí podpory z EF medzi Mestom Liptovský Mikuláš a EF (číslo Zmluvy 

876/2021/PEM) bola podpísaná dňa 20.12.2021 a následne dňa 27.12.2021 bola dotácia z EF vo výške 

150.000 EUR pripísaná na projektový účet mesta. 

V januári 2022 mesto zrealizovala prieskum trhu na určenie Predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) 

oslovením troch potenciálnych dodávateľov tohto zariadenia, pričom PHZ bola vypočítaná ako priemerná 

cena z predložených troch cenových ponúk a je vo výške: 195.000 EUR bez DPH, s DPH: 234.000 EUR. 

Z uvedeného vyplýva potreba vlastných zdrojov vo výške 84.000 EUR (234.000 EUR - 150.000 EUR 

poskytnutá dotácia), pričom sa dá predpokladať zníženie ceny zariadenia na základe verejného obstarávania. 

Oprávnené obdobie realizácie projektu je v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie do 30.08.2022, pričom 

úhrady faktúr za dodanie drviča majú byť uhradené do 31.7.2022 a najneskôr do 31 .08.2022 musí byť na EF 

zaslané zúčtovanie dotácie. Zároveň , v zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory, musí byť najneskôr do 31 .3.2022 

na EF odoslaná platná a účinná kópia zmluvy uzatvorenej medzi mestom a úspešným uchádzačom -

dodávatel'om. 

Z dôvodu pretrvávajúceho rozpočtového provizória v r. 2022 a z dôvodu, že výdavky ani príjmy tohto 

projektu nie sú zahrnuté v schválenom rozpočte pre rok 2020, žiadame mestské zastupitel'stvo 

o schválenie zaradenia týchto nových príjmových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta 

Liptovský Mikuláš počas rozpočtového provizória k projektu "Zhodnocovanie biologicky 

rozložitel'ných kuchynských odpadov v Liptovskom Mikuláši" v zmysle zákona Č . 583/2004 Z. z. o 
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rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len "zákon Č . 583/2004 Z. z."). 

Krytie financovania projektu bude zabezpečené z navrhovaných položiek z bežného a kapitálového 

rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš v rámci rozpočtového provizória s tým, že po schválení Návrhu rozpočtu 
• 

mesta Liptovský Mikuláš na rok 2022 a roky 2023-2024 sa tieto výdavky zúčtujú s rozpočtom roku 2022. 

V prípade, že nebude schválené spolufinancovanie tohto projektu z vlastných zdrojov, mesto nebude 

môcť realizovať schválený projekt a poskytnutú dotáciu vo výške 150.000 € bude musieť vrátiť poskytovateľovi 

dotácie - Environmentálnemu fondu. 

Opis procesu drvenia kuchynského odpadu: 

Zariadenie zabezpečuje hygienickú manipuláciu s kuchynským odpadom, podrvenie kuchynského 

bioodpadu na frakciu 12 mm a preskladnenie v chladiacom kontajneri pred ďalším spracovaním v externej 

hygienizačnej jednotke v zmysle legislatívnej požiadavky na spracovanie vedl'ajších živočíšnych produktov 

(Vip) kategórie 3. Zberové vozidlo priamo z nadstavby vysýpa kuchynský odpad na výklopný zásobník drviča 

objemu 6 m3 . Po vysypaní a odjazde zberového vozidla sa odpad postupne presúva zo zásobníka na gumový 

pásový dopravník pomocou elektrického zdvíhacieho zariadenia, ktorý je riadený obsluhou . Kuchynský odpad 

ďalej prechádza integrovaným drvičom v kontajneri a drví tento odpad na požadovanú frakciu 12 mm. 

Vnútorným šnekovým dopravníkom je podrvený kuchynský odpad postupne naskladňovaný do priestoru 9 m3 

chladiaceho preskladňovacieho kontajnera , v telese ktorého je podrvený bioodpad premiešavaný šnekovým 

miešačom . Takto podrvený kuchynský odpad môže byť vyskladnený šnekovým dopravníkom priamo do lyžice 

nakladača , následne zmiešaný so zložkami zeleného odpadu a ďalej spracovávaný alebo môže byť 

preskladnený v kontajneri v optimálnych teplotných podmienkach pre uchovanie VŽP až do doby ďalšieho 

spracovania. 

Zdôvodnenie nutnosti obstarania drviča kuchynského odpadu: 

Na nakladanie s kuchynským odpadom sa vzťahujú nielen požiadavky zákona Č . 79/2015 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho vykonávacích 

predpisov ale i Nariadenie EP a Rady (ES) Č . 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce 

sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu . 

Kuchynský odpad podľa vyššie uvedeného nariadenia je zaradený ako vedl'ajší živočíšny produkt - materiál 

kategórie 3. 

Materiál kategórie 3, ktorý sa používa ako surovina v kompostovacom zariadení , musí podľa 

Nariadenie komisie (EÚ) Č . 142/2011 (kapitola III. parametre transformácie) spíňať aj požiadavku stanovujúcu 

maximálnu veľkosť 12 mm častíc pred vstupom do kompostujúceho reaktora . 

Schválenie činnosti prevádzkarni a závodov na spracovanie odstraňovanie vedl'ajších živočíšnych produktov 

vykonávajú Regionálne veterinárne a potravinové správy. Podmienkou schválenia je splnenie požiadaviek 

nariadenia (ES) Č. 1069/2009 a príslušnej prílohy nariadenia (EÚ) Č . 142/2011 . 

Získanie prídavného zariadenia z dotačných zdrojov vo významnej miere prispeje k ďalšiemu zvýšeniu 

produktivity práce pri kompostovaní (nebude napr. nutné odpad preosievať, aby boli vylúčené väčšie kusy, 

ktoré sa v komposte nesmú nachádzať , resp. nebude nutné riešiť preosievanie dodávatel'sky) , čo sa odrazí 

i v znížení celkových nákladov na kompostovanie. 
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