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Schválenie finančných prostriedkov v rámci spolufinancovania formou dotácie na 

rok 2020 v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na činnosť v súlade so 

Špecifikáciou činností podpory na rok 2020 pre projekt „Nákup komunálneho 

vozidla pre Prešovský samosprávny kraj“. 
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Návrh na uznesenie:  

 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

schvaľuje: 

1. realizáciu projektu v zmysle žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 

2020 v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na činnosť v súlade so 

Špecifikáciou činností podpory na rok 2020 pre projekt „Nákup komunálneho 

vozidla pre Prešovský samosprávny kraj“ s predpokladaným rozpočtovým 

nákladom max. 200 000,00 €, 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške max. 10 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 

výdavkov projektu a poskytnutej podpory formou dotácie v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 

5. predfinancovanie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia 

refundácie výdavkov z Environmentálneho fondu. 
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Dôvodová správa 

 

schválenie finančných prostriedkov v rámci spolufinancovania formou dotácie na rok 2020 v zmysle 

zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na činnosť v súlade so Špecifikáciou činností podpory na rok 2020 

 
Dňa 31.10.2019 bola odoslaná žiadosť na základe zverejnenej výzvy o poskytnutie podpory formou 

dotácie na rok 2020 v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na činnosť v súlade so Špecifikáciou činností podpory na rok 

2020 pre projekt „Nákup komunálneho vozidla pre Prešovský samosprávny kraj“. V súčasnosti sa čaká na 

schválenie resp. vyhodnotenie podanej žiadosti. 

 

Celkové oprávnené výdavky, t. j. 100 % hodnoty projektu predstavuje čiastku max. 200 000,00 € pričom 

zo strany PSK je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie 5 % celkom vo výške max. 10 000,00 €. 
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Technická špecifikácia  

 

 
Výkonný kompaktný samohybný 
zametací stroj s vysávaním  

 
 
 
 
 
 
 Plne elektronický riadiaci systém stroja ktorý kontroluje a riadi všetky hydraulické a elektronické 

okruhy stroja. Jednotlačidlová voľba prednastavených režimov jazda / zametanie / vysýpanie. 
Svetelné kontrolky pre všetky dôležité funkcie stroja. Farebný grafický obrazový displej.  
Uľahčenie údržby stroja s unikátny systémom samodiagnostiky. 

 
Jazdné vlastnosti 
 maximálna rýchlosť 40 km/hod 
 maximálna stúpavosť 30 %  
 
Kontajner 
 
 materiál                                                                        nehrdzavejúca oceľ 
 vyprázdňovanie                                                            výklopné, hydraulicky 
 výklopný uhol 58 stupňov 
 výklopná výška 850 mm 
 hrubý objem 5,8 m3 
 čistý objem  4,3 m3 
 systém zdvíhania sita                                                  navijákom 
 
Motor a pojazd 
 
 IVECO DIESEL, vodou chladený 4 valec, výkon  118 kW / 2500 ot/min 
 maximálny krútiaci moment 580 Nm  pri 1250 – 1940 ot/min 
 emisná norma EURO 6 ( AdBlue )  
 plne hydrostatický pojazd s variabilným čerpadlom 
 zadná náprava                                                               dvojmontáž  
 riadenie                           pravostranné 

 
Brzdy a pruženie  

 
 automatické nastavenie svetlej výšky vpredu 
 predné brzdy                                                                 hydraulické kotúčové 
 zadné brzdy                                                                  hydraulické bubnové s posilňovačom 
 predné odpruženie                                                        nezávislé hydro – pneumatické 
 zadné odpruženie                                                         gumové kužeľové pružiny 
 

 
Elektroinštalácia 
 
 batéria 2 x 12 V 
 alternátor  90 A  
 napätie                                                                          24 V, pri bežiacom motore 28 V 
 
Sací systém – zosilnený 
 
 výkon vysavača 14.000  m3/hod  
 rozmery sacej dýzy 112 x 630 mm 
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 priemer sacej dýzy 225 mm  
 odpružené vodiace koliesko sacej trysky 
 materiál ochrany sacej dýzy a trubice                                 linatex ( oteruvzdorný )  
 automatická klapka sacieho potrubia 

pred zásobníkom s ovládaním z kabíny 
 
Zametacie zariadenie – bezúdržbový systém kief  
 
 maximálna šírka zametania 2500 mm 
 priemer kefy 900 mm 
 nastavenie naklopenia pravej zametacej kefy  
 
Lakovanie 
 
 Kabína a kontajner oranžová RAL 2011 
 Podvozkový rám  šedá AC 147 
 
Ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť 
 
 Certifikácia – regulácia prašnosti                           3 stars EUnited PM 10 
 Hlučnosť LwA  106  dBA 
 Hlučnosť na sedadle obsluhy 76 dBA 
 Klimatizácia v kabíne 
 Vzduchom odpružené sedadlo vodiča 
 LED osvetlenie – majáky vpredu a vzadu 
 LED osvetlenie – pracovné svetlá na kefy a saciu dýzu 
 LED osvetlenie – vzadu na kontajneri 
 LED osvetlenie – vpredu na kabíne 
 Rádio s MP3 a USB 
 
Voda a kropenie 
 
 Automatické postrekovanie pre kefy 
 Automatické postrekovanie pre saciu dýzu 
 
Riadenie 
 
 Systém riadenia  predná náprava 
 
Rozmery a hmotnosti 
 
 Dĺžka 4.625 mm 
 Šírka vrátane zrkadiel 2.280 mm 
 Celková hmotnosť stroja 11.400 kg 
 Objem palivovej nádrže 120 litrov 
 Objem nádrže na vodu 600 litrov 
  
 
Dokumentácia 
 
 1 x katalóg náhradných dielov elektronický na USB kľúči 
 1 x návod na obsluhu v slovenskom jazyku 
 1 x servisná knižka 


