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Predmet rokovania: Projekt: Vodozádržné opatrenia mesta Levoča 
 
Pre:      Mestská rada – 12.11.2019 

 Mestské zastupiteľstvo –21.11.2019 
 

Predkladá:      Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
 

Spracovateľ:      Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
                                           Ing. Zuzana Čurillová, referent odd.IČ,ÚP,ŽP a SÚ 
                                           Mgr. Zuzana Beregházyová, referent odd.CRaRM 
 
      
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 
1)   Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predloženie 
žiadostio nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. OPKZP-PO2-SC211-2018-40 na 
vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) z Operačného programu 
Kvalita životného prostredia vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR ako riadiacim 
orgánom na projekt „Vodozádržné opatrenia mesta Levoča“ (ďalej len „projekt“) a zároveň 
odporúča schváliť realizáciu projektu.  
2)   Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spolufinancovanie projektu 

„Vodozádržné opatrenia mesta Levoča“ vo výške .............EUR z celkových 
oprávnených výdavkov projektu.  

 

Termín:   ihneď 
 
Termín:   ihneď 

 
Zodpovedný:   Mgr. NikolajKučka 

Mgr. Ľuboš Kamenický 
Ing. Alžbeta Pitoráková 

                                                    Mgr. Anna Babicová 
  

Stanovisko komisie MZ:  bez prerokovania v komisii  
 

Stanovisko MR:    MR schvaľuje  návrh predkladateľa 
 

Na vedomie:              primátor mesta 
   zástupca primátora mesta   
    hlavný kontrolór 
    právnik mesta 
 

V Levoči dňa:   08.11.2019   
 
 



Dôvodová správa 
 

 
 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre 
Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo Výzvu OPKZP–PO2-SC211-
2018/40 na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevokso zameraním na 
vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).Predmetom výzvy sú 
opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zníženia rizika povodní a negatívnych 
dôsledkov zmeny klímy. 

Predmetom projektu:V súčasnosti areál nemocnice nezachytáva a nevyužíva dostatočné 
množstvo dažďovej vody. Návrhomvybudovania zásobníka sa tento stav výrazne zmení, časť 
dažďovej vody bude možné využiť aj naúdržbu verejnej zelene v areáli nemocnice. Okrem 
zachytávania dažďovej vody do zbernej nádrže sa v priestoroch areálu nemocnice vybudujú 
dažďové záhony na zachytenie dažďovej vody zospevnených plôch. Množstvo stromov v 
areáli nemocnice dáva predpoklad zachytávať zrážkovú vodu do koreňového systémustromov 
jednoduchými terénnymi úpravami s následným namulčovaním dažďových mís, čím sa 
zabráninadmernému odparovaniu zachytenej zrážkovej vody. 

Termín predkladania žiadosti o poskytovaní dotácie bol určený na 02. 12.2019.  
 
V zmysle výzvy a prílohy č. 3 ŽoNFP: Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť 

žiadateľa, žiadateľ, ktorým je obec, predkladá v rámci tejto prílohy uznesenie zastupiteľstva 
o tom, že schvaľuje predloženie ŽoNFP na RO a výšku maximálneho celkového 
spolufinancovania zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov.  

 
Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme návrh na uznesenie pre 

projekt„Vodozádržné opatrenia mesta Levoča“. 
 
Štruktúra financovania projektu: 

- celkové náklady na projekt:   .....................EUR 
- požadovaná dotácia z MŽP SR:  ..................EUR 
- spolufinancovanie bude realizované až po schválení predkladaného projektového zámeru 

riadiacim orgánom (MŽP SR) v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 
vo výške ...................... . 

 
 
V Levoči, dňa  08.11.2019 
 
Spracovala: Mgr. Anna Babicová, Ing. Zuzana Čurillová 

 

 
 
 

 


