MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE

Na rokovanie mimoriadneho
mestského zastupiteľstva
na deň 27.10.2021

Materiál č. 11 h)

Návrh
na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
pre projekt
„Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov –
Horná Topľa – SO 17 – Bardejovský Mihaľov – vodovod“

Na základe:
Mimo plánu zasadnutí MsZ

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
schvaľuje
-

Predkladá:
Ing. Juraj Popjak,
prednosta MsÚ

text uznesenia v prílohe č. 1

Spracovateľ:
Mgr. Alena Gibeľová
útvar stratégií a projektového manažmentu
Spravodajca:
Ing. Ján Novotný,
vedúci odboru rozvoja mesta
Prerokované:
- na porade primátora dňa 08.10.2021
- na rokovaní Mestskej rady dňa 21.10.2021
Prizvať:
Ing. Miroslav Grus, vedúci oddelenia výstavby
V Bardejove 20.10.2021

Dôvodová správa
Environmentálny fond poskytuje podporu formou dotácie v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o
Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o Environmentálnom fonde“) a Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška“).
V tejto súvislosti boli Environmenátlnym fondom zverejnené Špecifikácia činností podpory na rok 2022
podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Oblasti špecifikácií:
A) Ochrana ovzdušia
B) Ochrana a využívanie vôd
C) Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov
Termín uzávierky podávania žiadostí je 31.10.2021.
- je 95 % z oprávnených nákladov projektu pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo
strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.
Mesto Bardejov ako oprávnený žiadateľ v rámci tejto oblasti Oblasť Ochrana a využívanie vôd (B)
pripravuje žiadosť na činnosť BV1 až BV4

Podmienky poskytnutia dotácie pre činnosti BV1 až BV4:
- Maximálna výška žiadanej dotácie je 500.000,00 EUR na jednu žiadosť, pri dodržaní podmienky
minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu
- Maximálna miera podpory formou dotácie je 95 % z oprávnených nákladov projektu, pri súčasnom
rešpektovaní podmienky pre maximálnu výšku podpory formou dotácie.
- Dotácia bude vyplatená až po realizácií projektu. Príjemca dotácie doloží všetky potrebné originály
účtovných dokladov.

Mesto Bardejov pripravuje projekt s názvom:
„Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov – Horná Topľa – SO 17
– Bardejovský Mihaľov – vodovod“
Projekt rieši výstavbu novej akumulácie vody pre mestskú časť Mihaľov a rozšírenie jestvujúcej vodovodnej
siete. Súčasný objem vodojemu je 52m3 a nezabezpečuje požadovanú akumuláciu vody v lokalite,
predovšetkým nezabezpečuje požadované tlakové pomery.
Navrhovaná je výstavba vodojemu o objeme 150m3. Projektom navrhované osadenie vodojemu zabezpečí
gravitačné zásobovanie zástavby v celom rozsahu, pričom je potrebné spotrebisko rozdeliť na dve tlakové
pásma. Jestvujúci vodojem bude využívaný pre druhé tlakové pásmo ako prerušovacia komora.
Prívod vody do vodojemu je navrhnutý výstavbou výtlačného potrubia z jestvujúcej čerpacej stanice, ktorá
bude vystrojená ponorným čerpadlom. Vodojem sa navrhuje vybudovať z prefabrikovanej nádrže 150m3
a priduženej manipulačnej komory.
Rozšíerenie rozvodnej vodovodnej siete je navrhnuté výstavbou dvoch vetiev s napojením do jestvujúceho
potrubia.
Pre zabezpečenie chodu a prevádzky vodojemu je navrhnuté vybudovať elektrickú NN prípojku s napojením
na jestvujúce el. NN sieť.
Chod čerpacej stanice bude riadený telemetrickým systému od stavu hladiny vody v nádrži vodojemu.
Meranie prítoku vody do vodojemu a odberu vody do spotrebiska bude v manipulačnej komore vodojemu
na prívodnom a odbernom potrubí.
Chlórovanie vody je navrhnuté vo vodojeme dávkovacím čerpadlom. Odtok prebytočnej vody –
bezpečnostný preliv z vodojemu bude cez kanalizačné potrubie.

Pre účely výstavby a prevádzky vodojemu je navrhnutá výstavba spevnenej štrkovej cesty s napojením na
jestvujúcu miestnu cestu.
Gestorom projektu bude Oddelenie výstavby Mestského úradu v Bardejove.
Rozpočet podanej ŽoNFP:
- Celkové oprávnené náklady:
- Požadovaná výška NFP:
- Spolufinancovanie:

526 316,- €
500 000,- €
26 316,- €

Príloha č. 1

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2022 na oblasť B
Ochrana a využívanie vôd s názvom projektu „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v
mikroregióne Bardejov – Horná Topľa – SO 17 – Bardejovský Mihaľov – vodovod“;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 % t.j.
26 316 € z celkových oprávnených výdavkov projektu 526 316 € s DPH,
d) zabezpečenie financovania prípadných ďalších neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

