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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

r

NAVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

za dňa 20. 12. 2018 číslo /2018

K bodu: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Budovanie školských
dažďových záhrad ako adaptačných opatrení na nepriaznivé dósledky
zmeny klímy“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prosüedia

Mestské zastupiteľstvo

berle na vedomie

informáciu o tom, že mesto predložilo žiadosť O poskytnutie nenávratného Finančného prlspevku

v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranej na vodozádržné

opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obci), kód výzvy: OPKZP-P02-SC211-2018-40,

pre projekt s názvom:

.‚Budovanie školských dažďových záhrad ako adaptačných opatreni na nepriaznivé dósledky

zmeny klimy“.

II. konštatuje, že

ciele predloženého projektu „Budovanie školských dažďových záhrad ako adaptačných opatreni

na nepriaznivé dósledky zmeny klimy“ sú v súlade s platným Programom hospodárskeho

a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš a platným Územným plánom mesta Liptovský

Mikuláš, Spolufinancovanie tohto projektu je v súlade s platnými pravidlami rozpočtového

hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš.
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iii. schvaľuje

1/ predloženie žiadosti o nenávratný finančný prispevok pre projekt s názvom „Budovanie

školských dažďových záhrad ako adaptačných opatreni na nepriaznivé důsledky zmeny klimy“

v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-P02-SC21 1-

2018-40;

2/ zabezpečenie realizácie tohto projektu mestom v súlade 5 podmienkami poskytnutia pomoci;

3/ zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške min. 9353,53 EUR, tj. min. 5%

z celkových oprávnených výdavkov projektu z vlastných prostriedkov;

4/ zabezpečenie financovania pripadných neoprávnených výdavkov, ktoré predstavujú rozdiel

medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

IV. odporúča

primátorovi mesta

pripraviť návrh rozpočtu na rok 2019 súvisiaci 5 realizáciou a financovanim projektu,

T: po doručeni rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný prispevok a pred

podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Budovanie

školských dažďových záhrad ako adaptačných opatrení na nepriaznivé důsledky zmeny klimy“

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2018
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Dóvodová správa

Výzva Č. OPKZP-P02-SC211-2018-40 na realizáciu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine

(v intraviláne obcí) v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, bola vyhlásená dňa 20.42018.

Účel a základn‘ cieľ Droiektu: Realizácia vodozádržných opatreni v urbanizovanej krajine

(v intraviláne obcí).

Celková finančná alokácia výzvy: 17 000 000 EUR

(V rámci prvých troch hodnotiacich kůl boli podané žiadosti O NFP v sume 11 223 280 EUR)

Maximálna výška NFP:

Termín ukonČenia predkladania žiadostí:

570 000 EUR

ideo otvorenů výzvu

v rámci ktorého bola

‚ termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola,

žiadosť predložená, bol 30.11.2018

V rámci tejto výzvy mesto predložilo dňa 28.11.2018 žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného

prlspevku na realizáciu projektu s názvom „Budovanie školských dažďových záhrad ako adaptačných

opatreni na nepriaznivé dósledky zmeny klimy“.

Jeho účelom je vybudovať dažďové záhrady, tj. vodozádržné systémy, s celkovou jednorazovou

cyklickou zádržnou kapacitou dažďovej vody v objeme 276,5 rn3, v 6 školských objektoch v meste Liptovský

Mikuláš.

Miesta realizácie dažďových záhrad:

Školské zariadenie Adresa Objem zadrŽanej vody

Základná škola
Miloša Janošku Ul. Čs. brigády 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 20,4 m3

ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A, 031 01 Liptovský Mikuláš 113,6 m3

zŠ s MŠ Okoličianska 404/BC, 031 04 Liptovský Mikuláš 82,7 m3

Materská škola PalúČanská 22, 031 01 Liptovský Mikuláš 20,7 m3

Materská škola Ondrašovská 55, 031 05 Liptovský Mikuláš 13,9 m3

Základná umelecká škola M. M. Hodžu 5, 031 01 Liptovský Mikuláš 25,2 m3 HJ. L. Bellu

Objem zadržanej vody celkom: 276,5 m3

Dažďové záhrady sú miestarni určenými na zachytávanie dažďovej vody zo spevnených

nepriepustných plóch ako sú strechy či parkoviská. Voda tak prirodzene vsiakne do podložia a nedochádza k

zbytočnému odvodňovaniu krajiny. Správne navrhnutá dažďová záhrada spomali odtok vody z prostredia, čím

sa zváčšia možnosti jej vsiaknutia do pbdy. Podmienky pre stojatú vodu nevytvára. Vizuálne může dažd‘ová

záhrada predstavovať spoločenstvo rastlin, ktoré odoláva eXtrémnym podmienkam krátkodobého zamokrenia

Predkladaný projekt sa zameriava na manažment dažďovej vody ako spósob efektlvneho nakladania

s prirodným bohatstvom, pčsobi ako prevencia pred poškodením objektov budova okolitého areálu dažďovou

vodou, implementuje ekologické, k prírode šetrné, opatrenia a plní aj edukat[vne a estetické funkcie.
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Vybudovanie dažďových záhrad a zachytenie predpokladaného objemu vody bude aj nákladovo

efektívne, nakoľko prinesie významnú úsporu na stočnom pre 6 školských objektov, v rámci ktorých sa

predložený projekt plánuje realizovať. ZnÍženie objemu odvádzaných zrážkových vód, v dósledku ich

absorpcie dažďovými záhradami, móže priniesť predpokladanú ročnú úsporu vo výške 1 924,31 EUR.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 187 070,59 EUR

Požadovaná výška dotácie: 177 717,06 EUR

Minimálna výška spolufinancovania z rozpočtu mesta: 9 353,53 EUR

Percentuálne vyjadrenie výšky spolufinancovania z rozpočtu mesta: 5 %

Oprávnené náklady budú tvoriť náklady na:

a) proiektovú dokumentáciu - navrhnutie technického riešenia a príprava rozpočtu,

náklady na túto časť projektu: 7 198,80 EUR;

b) stavebné práce, realizácia potrebných technických opatrení a výsadba rastlinstva,

náklady na túto časť projektu: 176 871 ‚79 EUR;

c) publicitu a informovanosť,

náklady na túto časť projektu: 3 000,00 EUR.

Povinnou prílohou k žiadosti o nenávratný finančný prlspevok je aj výpis z uznesenia mestského

zastupiterstva o tom, že mesto s predložením žiadosti súhlasi a má na řinancovanie projektu, na ktorý

nenávratný finančný príspevok požaduje, zabezpečené spolufinancovanie vo výške minimálne 5% (tj. 9

353,53 EUR) z celkových oprávnených výdavkov z vlastných prostriedkov alebo z mých ako verejných

prostriedkov.

5


