MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE

Na rokovanie mimoriadneho
mestského zastupiteľstva
na deň 26.11.2020

Materiál č. 11 a)

Návrh
na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
pre projekt
„Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – Námestie času“

Na základe:
Mimo plánu zasadnutí MsZ

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
schvaľuje
-

Predkladá:
Ing. Juraj Popjak,
prednosta MsÚ
Spracovateľ:
Ing. Zuzana Graveczová,
útvar stratégií a projektového manažmentu
Spravodajca:
Ing. Ján Novotný,
vedúci odboru rozvoja mesta
Prerokované:
- na porade primátora dňa 30.10.2010
- v mestskej rade dňa 19.11.2020
Prizvať:
Ing. Mikuláš Serečun,
vedúci oddelenia komunálnych činností a dopravy
V Bardejove 19.11.2020

text uznesenia v prílohe č. 1

Dôvodová správa
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program
Kvalita životného prostredia vyhlásilo dňa 27.04.2020 výzvu s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na realizáciu vodozádržných
opatrení v urbanizovanej krajine. Táto výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy. Uzávierka
nasledujúceho hodnotiaceho kola je 31.12.2020.
Základné informácie o výzve:
Oprávnené aktivity: C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, pričom pod urbanizovanou
krajinou sa rozumie zastavané územie v intraviláne alebo extraviláne obce.
Predmetom podpory budú vodozádržné opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia
negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa v urbanizovanej krajine prejavujú vo forme sucha a letných
horúčav:
 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
nadzemné) 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 s možným využitím zrážkovej vody na zálievku (osobitný konštrukčný
systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj "samopnúce"),
 náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné
zatrávňovacie tvárnice alebo za iné priepustné povrchy s vododozádržnou funkciou (v prípade
plochy vodozádržného opatrenia nad 50 m2 musí byť výmena nepriepustných povrchov za iné
priepustné povrchy v kombinácii s funkčnou vegetáciou podporujúcou zadržanie a výpar zrážkovej
vody alebo v kombinácii splne vegetačnými alebo polovegetačnými zatrávňovacími tvárnicami).
 výmena nepriepustných povrchov a menej priepustných povrchov(napr. kameninový, štrkový povrch
uložený na nízko priepustnom lôžku) za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za
účelom zadržania zrážkovej vody v danom území,
 podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy, ktoré pozitívne ovplyvňujú mikroklímu.
V rámci navrhovaných opatrení nebudú podporované opatrenia, ktoré zachytávajú vodu z
vodného toku a ktoré zrážkovú vodu odvádzajú do vodného toku.
Žiadateľ je povinný mať najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí 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, zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona o VO a zákaziek, ktoré
podliehajú niektorej z výnimiek v zmysle §1 zákona o VO. Ďalej je povinný disponovať právoplatným
povolením na realizáciu projektu 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): 10 000 000 €.
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: nie je stanovená.
V rámci aktuálnej výzvy Mesto Bardejov pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre
projekt s názvom: „Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – Námestie času“.
Obsahom žiadosti je realizácia dvoch vodozádržných opatrení spočívajúcich v náhrade jestvujúcej
nepriepustnej spevnenej plochy za iný priepustný povrch s vodozádržnou funkciou v kombinácii s funkčnou
vegetáciou podporujúcou zadržanie a výpar zrážkovej vody v lokalite ul. Mlynská a Dlhý rad:

- PARKOVISKO PRI ŠPORTOVEJ HALE
Jedná sa o úpravu časti existujúceho parkoviska aj s priľahlou komunikáciou, pešieho chodníka
a zatrávnenej plochy na ulici Dlhý rad pred areálom židovského suburbia. Parkovisko a priľahlá komunikácia
majú asfaltový povrch a chodník je z betónovej dlažby. Tieto plochy sú vodonepriepustné. Existujúce
parkovisko slúži na parkovanie osobných automobilov a existujúca komunikácia je prejazdná z Dlhého radu
na Mlynskú ulicu. Návrh parkoviska rieši parkovanie osobných automobilov a autobusov. Prejazd z Dlhého
radu na Mlynskú ulicu bude zrušený a vjazd na parkovisko bude z Mlynskej ulice. Existujúce asfaltové
povrchy aj s podkladnými vrstvami budú vybúrané a nahradené vsakovacími AS – TTE roštami aj
s príslušnou podkladovou vrstvou. Nový povrch parkoviska budú v prevažnej miere tvoriť trávnaté povrchy
v kombinácii s betónovou dlažbou. Plochy pre peších budú z veľkoformátovej betónovej dlažby ukladanej
do štrkovej vrstvy hr. min. 300 mm so špárami šírky 10-15 mm vyplnenými triedeným špárovacím štrkom
frakcie 2-5 mm umožňujúcim vsakovanie povrchových dažďových vôd do štrkovej vrstvy a následne do
podložia a jej spätný odpar. Na riešenej ploche sa nachádzajú vzrastlé stromy, ktoré budú ponechané a budú
doplnené výsadbou nových stromov.
- NÁMESTIE ČASU
Námestie času je navrhnuté v priestore južne od múzea holokaustu na ploche existujúcej komunikácie,
parkoviska, pešieho chodníka a zatrávnenej plochy pred pamätníkom. Prejazd z ulice Dlhy rad na Mlynskú
ulicu bude zrušený. Existujúce spevnené povrchy sú asfaltové a z betónovej dlažby a sú vodonepriepustné.
Budú odstránené aj s podkladnými vrstvami. Povrch námestia je kombináciou dláždených plôch
z veľkoformátovej betónovej dlažby a zatrávnených častí, pričom betónová dlažba bude ukladaná do
štrkovej vrstvy hr. min. 300 mm so špárami šírky 10-15 mm vyplnenými triedeným špárovacím štrkom
frakcie 2-5 mm umožňujúcim vsakovanie povrchových dažďových vôd do štrkovej vrstvy a následne do
podložia a jej spätný odpar. Ústredným motívom na námestí budú slnečné hodiny navrhnuté na ploche
námestia. Na južnom okraji námestia je navrhnutý vodný prvok – fontána – ako odkaz na mlynský náhon,
ktorý sa nachádzal približne v týchto miestach a v rámci neho bude osadené umeleckým spôsobom stvárnené
mlynské koleso s pretekajúcou vodou po jeho lopatkách ako odkaz na bývalý vodný mlyn. Súčasťou plastiky
mlynského kolesa bude aj informácia o vodnom mlyne buď formou priestorového modelu alebo reliéfu resp.
inou vhodnou formou aj s príslušným popisom. Vodný prvok aj s kolesom nebude predmetom riešenia tejto
dokumentácie vzhľadom na neoprávnenosť investičných prostriedkov príslušnej výzvy na jeho realizáciu. Je
však súčasťou celkového riešenia priestoru a mesto bude hľadať možnosti jeho realizácie z iných zdrojov
ako aj ďalšie časti celkového riešenia námestia SNP.

Príloha č. 1
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje:
a)

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Adaptácia na zmenu
klímy v meste Bardejov – Námestie času“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62,
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. 20 000, - EUR
z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú stanovené vo výške 400 000, - EUR,

c)

zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov vo výške 120 000,- EUR, ktoré sú
nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

Príloha č. 2

