
MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE 

   

 

 

    

    

    

Na rokovanie  

mestského zastupiteľstva 

na deň 14.05.2020 

 

                              Materiál č. 13. b) 
  

     

N á v r h 

na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

pre projekt 

„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov – III. etapa“ 

Na základe:    Návrh na uznesenie: 

Mimo plánu zasadnutí MsZ  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove 

 schvaľuje 

 

- text uznesenia v prílohe. 

 
    

Predkladá:    

Ing. Juraj Popjak, 

prednosta MsÚ 

 

 

 
    

Spracovateľ:    

Mgr. Alena Gibeľová 

útvar stratégií a projektového manažmentu 

Ing. Ján Novotný, vedúci odboru rozvoja mesta 

 

 

 
    

Spravodajca:    

Ing. Ján Novotný, 

vedúci odboru rozvoja mesta 

 

 

 
    

Prerokované:    

- na porade primátora dňa 02.03.2020 

- v mestskej rade dňa 12.03.2020 

 
       

Prizvať:       

Ing. Miroslav Grus, vedúci oddelenia výstavby 

Ing. Mikuláš Serečun, vedúci oddelenia komunálnych činností a dopravy 

       

V Bardejove 06.05.2020 

 
 



Dôvodová správa 

  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia vyhlásilo dňa 20.04.2018 výzvu s kódom OPKZP-PO2-

SC211-2018-40 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na 

realizáciu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí). 

Uzávierka hodnotiaceho kola bola dňa 31.03.2020, z dôvodu zrušeného konania MsZ 

v mesiaci marec 2020 bola žiadosť predložená  v uvedenom termíne, po predchádzajúcom prerokovaní 

v MsR, bez schváleného uznesenia MsZ. 

Základné informácie o výzve: 

Oprávnené aktivity: C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).  

Predmetom podpory budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia 

negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako napr.: 

• budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové 

záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,  

• budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo 

povrchové) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie 

zelene,  

• budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, 

vsakovacích pásov, infiltračných priekop,  

• realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,  

• realizácia vegetačných stien využívajúcich na zálievku zrážkovú vodu zo strechy budovy 

(osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj "samopnúce"),  

• náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné 

zatrávňovacie (betónové) tvárnice,  

• výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou 

výpar za účelom zdržania zrážkovej vody v danom území,  

• podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými opatreniami, 

ktoré majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy.  

V rámci navrhovaných opatrení je možné podporiť iba opatrenia, ktoré súvisia so zachytávaním 

zrážkovej vody z intravilánu obce, nebudú podporované opatrenia, ktoré zachytávajú vodu z vodného 

toku.  

Žiadateľ je povinný mať v čase predloženia ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávanie na všetky 

zákazky hlavnej aktivity projektu s výnimkou podlimitných zákaziek na dodanie tovaru alebo 

poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu, ktoré bude realizovať prostredníctvom elektronického 

trhoviska. Ďalej je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným 

príslušným povoľovacím orgánom vrátane príslušnej PD, ako aj mať schválené uznesenie MsZ 

o predložení žiadosti a zabezpečení finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu. 

Intenzita pomoci:  95%,  spolufinancovanie žiadateľa  5 %. 

Aktuálne voľná alokáciu na výzvu (zdroje EÚ): 12 804 656,87 €. 

Spôsob financovania:  predfinancovanie alebo refundácia výdavkov. 

Min. výška nenávratného finančného príspevku na projekt: 25 000 EUR.  

Max. výška celkových oprávnených výdavkov na opatrenie nesmie prekročiť sumu 200 000 EUR, 

pričom žiadateľ môže v rámci jedného projektu realizovať aj viacero opatrení.  

Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 600 000 EUR.  

 

Mesto Bardejov dňa 27.3.2020 podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt 

s názvom: „Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov – III. etapa“. 

Projekt nadväzuje na dve žiadosti, predložené v rámci dvoch predchádzajúcich. Obsahom aktuálnej 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok je realizácia ďalších dvoch vodozádržných opatrení - 

vegetačnej strechy na administratívnej budove medzi Športovou halou a starou telocvičňou a zeleného 

parkoviska na ul. Sázavského v Bardejove.  

Povinnou prílohou žiadosti o nenávratný finančný príspevok je preukázanie finančnej 

spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu, ktorá sa preukazuje formou schváleného 

uznesenia mestského zastupiteľstva o predložení žiadosti a zabezpečení finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie projektu. Táto príloha bude (po schválení v MsZ) zaslaná na riadiaci orgán, na 

základe žiadosti o doplnenie chýbajúcej povinnej prílohy projektu. 

 

 



 

Príloha 

 

 

 
Návrh na uznesenie:  

 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje: 

 

a)   predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom  

„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov – III. etapa“ 

v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40, ktorého ciele sú v súlade 

s platným programom rozvoja mesta a platným územným plánom mesta, 

 

b)   zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 5 % t. j. 17 521,77 

EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú stanovené vo výške 350 

435,44  EUR, 

 

c)  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú 

v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 
 


