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Predmet rokovania:  Projektový zámer: Vodozádržné opatrenia v meste Levoča 
 
Pre:   Mestské zastupiteľstvo –24.09.2020 
 

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

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

 
      
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 
1) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predloženie projektového zámeru v rámci Výzvy na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. 62 z  OP Kvalita 
životného prostredia, Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62 na realizáciu projektu 
„Vodozádržné opatrenia v meste Levoča“, ktorý bude realizovaný Mestom Levoča. 

2) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 

3) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov. 

 
 

Termín:   31.12.2020 
 

 
Zodpovedný:   Mgr. Ľuboš Kamenický 

Ing. Lenka Petrášová 
                                                    Mgr. Anna Babicová 
                                        Mgr. Nikolaj Kučka 

Stanovisko komisie MZ:  bez prerokovania v komisii  
 

Stanovisko MR:    bez prerokovania v MR 
 

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

V Levoči dňa:   24.09.2020  

 
 
 

 



 
Dôvodová správa 

  
            Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný 
program Kvalita životného prostredia vyhlásilo 62. Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku zameranú na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine. 
  
Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred 
povodňami. 
  
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizík povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy 
 
Kód výzvy: OPKZP-PO2_SC211-2020-62 
 
Predmetom projektu sú vodozádržné opatrenia, ktoré budú zachytávať zrážkovú vodu z verejných 
budov vo vlastníctve mesta  s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa 
v urbanizovanej krajine prejavujú vo forme sucha a letných horúčav, napr. budovanie zberných 
systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako nádrže (podzemné alebo nadzemné) za účelom využitia 
zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene.  
 
Predpokladané náklady projektu sú vo výške  720 000,- EUR 
 
Jednou z podmienok poskytnutia príspevku je aj podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na 
spolufinancovanie projektu. Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa – obce/mestá je 
min. 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu. 
 
Na základe vyššie uvedeného predkladáme na schválenie Mestskému zastupiteľstvu návrh uznesenia 
pre projektový zámer „Vodozádržné opatrenia v meste Levoča“. 
 
Termín predkladania žiadosti na predkladanie projektového zámeru je určený na 31.12.2020. 
 
 
 Levoči, dňa  24.09.2020 
 
Spracovala: Mgr. Anna Babicová 


