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NÁVRH NA UZNESENIE
k návrhu na schválenie a financovanie žiadosti:
„Žiadosť o NFP v rámci výzvy 26/PRV/2017 na podporu investícií do lesníckych technológií“
Uznesenie č. :
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
schvaľuje

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy 26/PRV/2017 za účelom realizácie projektu „Investície do lesníckych technológií pre Mestské lesy Bardejov, s. r. o.“,
b) zabezpečenie realizácie projektu spoločnosťou Mestské lesy Bardejov, s. r. o. po vydaní Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP,
c) financovanie projektu vo výške 50% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. v maximálnej výške 200 000,00 EUR formou obchodného úveru,
d) financovanie projektu vo výške 50% z celkových oprávnených výdavkov + DPH
v maximálnej výške 280 000,00 EUR formou preklenovacieho úveru (do doby refundácie PPA).
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DÔVODOVÁ SPRÁVA
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“), ako poskytovateľ nenávratného
finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“), vyhlásila
dňa 20. decembra 2017 výzvu č. 26/PRV/2017 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku z PRV (ďalej len „výzva“)
pre opatrenie:
podopatrenie:

8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do
mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh;
schéma pomoci:
Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií do lesníckych
technológií, do spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh
č. DM – 17/2017
Hlavným cieľom projektu podávaného v rámci uvedenej výzvy je podporiť trvalo-udržateľné
hospodárenie v lesoch a zachovať a zveľadiť ekologickú stabilitu lesov.
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve predstavuje
22 300 000,00 EUR v členení: 21 631 000,00 EUR pre menej rozvinuté regióny a 669 000,00 EUR
pre ostatné regióny.
Výška oprávnených výdavkov (OV) na jeden projekt: minimálna výška oprávnených výdavkov:
10 000,00 EUR, maximálna výška oprávnených výdavkov: 400 000,00 EUR.

Výška podpory: 50% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným v tejto výzve formou refundácie.
Oprávnené výdavky:
• lesnícka technika (napr. lesné traktory, lesné ťahače, motorové píly, mechanizmy na
manipuláciu, nakladanie a odvoz dreva z miesta ťažby – vyvážače s hydraulickou rukou,
nákladné automobily s pohonom všetkých kolies; úžitkové vozidlá; ťahače, prívesy);
• investície do spracovania lesných produktov – zahŕňa všetky stroje a technológie na
pracovné operácie pred priemyselným spracovaním dreva (investície, ktoré súvisia
s využívaním dreva ako suroviny alebo zdroja energie, sú obmedzené na všetky pracovné operácie pred priemyselným spracovaním dreva);
• špeciálne stroje na opravu lesných ciest (napr. frézy na čistenie priekop, frézy na odstraňovanie nárastov vrátane ich nosičov).
Podávanie a prijímanie žiadosti o NFP je od 08.04.2018 do 20. 04. 2018, pričom ukončenie
všetkých aktivít projektu je maximálne 270 pracovných dní od posledného možného dátumu na doručenie ŽoNFP. Doba udržateľnosti projektu je minimálne 5 rokov od schválenia
ukončenia realizácie projektu.
Po schválení žiadosti o poskytnutie NFP je spoločnosť Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pripravená zabezpečiť realizáciu uvedeného projektu. Predkladaný návrh na realizáciu projektu
je v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bardejov na
roky 2015 - 2024.
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VLASTNÝ MATERIÁL
Spoločnosť Mestské lesy Bardejov, s. r. o. , ktorá spravuje a zároveň obhospodaruje lesný majetok mesta v rozsahu hlavných lesníckych činností, už od počiatku svojho konštituovania využíva na zabezpečenie týchto činností dodávateľské služby z dôvodu nedostatku zdrojov
na zakúpenie strojov a vybavenia pre vlastných robotníkov a pomocných pracovníkov. Realizácia projektu zabezpečí racionalizáciu a zefektívnenie vybraných lesníckych činností, ako
aj redukciu negatívnych dopadov na životné prostredie. Voľba lesníckej techniky, ktorá bude predmetom obstarania, bola zameraná najmä na ďalšie spracovanie menej kvalitnej drevnej hmoty a odpadového dreva, ktoré vzniká pri ťažbe a sústreďovaní dreva, a to využitím
v oblasti bioenergetiky, napr. na výrobu štiepky na energetické účely alebo palivového dreva pre domácnosti.
Zámer projektu:
1. Traktor (výkonovej triedy 270hp/199kW alebo 295hp/217kW) s nainštalovanou hydraulickou rukou na adaptéri v zadnej časti traktora s dosahom 6,5 - 7,6 m; zdvihová nosnosť
v max. dosahu – 450 kg;
2. Traktorová lesná vývozka - užitočná hmotnosť 12 t; pohon všetkých kolies z vývodového
hriadeľa; dĺžka ložnej plochy – 4,2 m;
3. Vlečka (vyklapacia) na odvoz energetickej štiepky a palivového dreva - užitočné zaťaženie
cca 15 t; objem nákladu 15,7 m3;
4. Bubnový štiepkovač poháňaný vývodovým hriadeľom z traktora; výkon štiepkovača 60 až
100 m3/hod.; max. ∅ drevnej hmoty = 40 cm (podľa výkonu traktora);
5. Procesor na palivové drevo vrátane štandardného dopravníka, max. štiepacia sila 15 t,
max. ∅ dreva 43 cm;
6. Reťazový mulčovač montovateľný na koniec výsuvného ramena mechanickej ruky s vlastnou rotačnou hlavicou, pracovná šírka 160 cm.
Predbežná cenová kalkulácia uvedenej techniky je v rozmedzí 380 00,00 až 400 000,00 EUR
bez DPH.
Maximálne celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú sumu 400 000,- EUR. Spoločnosť Mestské lesy Bardejov, s. r. o. sa bude podieľať na spolufinancovaní vo výške 50%
z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje minimálne 200 000,00 EUR vlastných finančných (obchodný úver) prostriedkov a 280 000,00 EUR preklenovací úver, ktorý bude refundovaný v prípade schválenia ŽoNFP.
Na základe vydania Rozhodnutia o schválení ŽoNFP sa táto investícia zaradí do investičného plánu v rozpočte spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2019.

3

STANOVISKO

Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. k predkladaným materiálom
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 23. 1. 2018 prerokovala materiály obchodnej spoločnosti Mestské
lesy Bardejov, s. r. o. a vydala toto stanovisko:

Dozorná rada odporúča:

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy 26/PRV/2017 za účelom realizácie projektu „Investície do lesníckych technológií pre Mestské lesy Bardejov, s. r. o.“,
b) zabezpečenie realizácie projektu spoločnosťou Mestské lesy Bardejov, s. r. o. po vydaní Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP,
c) financovanie projektu vo výške 50% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. v maximálnej výške 200 000,00 EUR formou obchodného úveru,
d) financovanie projektu vo výške 50% z celkových oprávnených výdavkov + DPH
v maximálnej výške 280 000,00 EUR formou preklenovacieho úveru (do doby refundácie PPA)

Dozorná rada spoločnosti odporúča orgánom Mesta Bardejova tento materiál po prerokovaní
schváliť.

V Bardejove dňa 23. 1. 2018
Slavomír Hudák predseda DR
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