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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 24.09.2020 
 

K bodu:             Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného  
   finančného príspevku pre projekt: 
                                    „Vodozádržné opatrenia v meste Nemšová – ZŠ Janka Palu 2,  
                                     Nemšová“, spolufinancovanie 
Spracoval:   Ing. Andrea Ondrejičková – projektový manažér 
Schválil:      Ing. Rudolf Kúkel, PhD. – prednosta úradu 
Predkladá:  Ing. Rudolf Kúkel, PhD. – prednosta úradu 
Počet výtlačkov:  20 
Rozdeľovník:  členovia MsZ – 13 x 
   zástupca primátora mesta 
   prednostka MsÚ 
   MsÚ – oddelenie správne, soc. vecí, podnikania, životného prostredia a  
    Kultúry 
   MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku 
   MsÚ – odd. výstavby a územného plánovania 

- hlavný kontrolór 
- vedúci VPS m. p. o. 

 
Materiál obsahuje: - Dôvodovú správu - Informáciu o predložení Žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku.  
 
                                                  Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu: 
 
A. Berie na vedomie 
informáciu o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku (ŽoNFP) pre projekt: „Vodozádržné opatrenia v meste Nemšová – ZŠ Janka Palu 2,  
                                                     Nemšová“ 
 
B. Schvaľuje: 
a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP) pre projekt „Vodozádržné 
opatrenia v meste Nemšová – ZŠ Janka Palu 2, Nemšová“  v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na vodozádržné opatrenia 
v urbanizovanej krajine , kód výzvy: OPKŽP-PO2-SC211-2020-62 
b)  Zabezpečenie  realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
c)  Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške  
     rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP v súlade s podmienkami          
     poskytnutia pomoci – povinné spolufinancovanie bude vo výške minimálne 34 192,35  EUR    
     s DPH, čo predstavuje 5% z celkových oprávnených výdavkov; 
d)   Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
 

 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

Informácia  o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
pre projekt: 

 „Vodozádržné opatrenia v meste Nemšová – ZŠ Janka Palu 2, Nemšová“ 
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný 
program Kvalita životného prostredia vyhlásilo dňa 27.04.2020 Výzvu na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku“ zameranú na vodozádržné 
opatrenia v urbanizovanej krajine, s kódom OPKŽP-PO2-SC211-2020-62. 

Výzva OPKŽP-PO2-SC211-2020-62 je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, t.z. že 
žiadosti sa môžu predkladať kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy. Schvaľovanie 
ŽoNFP prebieha systémom hodnotiacich kôl v intervale 4 mesiacov o d termínu uzavretia 
predchádzajúceho hodnotiaceho kola. Termíny prvých dvoch hodnotiacich kôl boli stanovené 
na 31.8.2020 a následne 31.12.2020 

 Mesto Nemšová pripravuje na podanie žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku pre projekt: „Vodozádržné opatrenia v meste Nemšová - ZŠ Janka Palu 2, 
Nemšová“. 

 
Podmienky výzvy: 
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 nar. Daž´dové 
záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade, 

• budovanie zberných systémov na zadržiavanie 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 vodozádržnou 
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 s plnevegetačnými 
alebo polovegetačnými zatrávňovacími tvárnicami) 

• výmena nepriepustných povrchov a menej priepustných povrchov (napr. kameninový, 
štrkový povrch uložený na nízko priepustnom lôžku) za plochy zelenes funkčnou 
vegetáciou podporujúcou výpar za účelom zadržania zrážkovej vody v danom území, 

• podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy, ktoré pozitívne ovplyvňujú mikroklímu 
 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie vyčlenených na 
výzvu je 10 000 000 Eur. 
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na  projekt je stanovená vo výške 
25 000 Eur. 
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na jedno vodozádržné opatrenie 
nesmie prekročiť sumu 200 000 Eur, pričom žiadateľ môže v rámci jedného projektu 
realizovať aj viacero vodozádržných opatrení. 
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov  na projekt nie je stanovená. 
Maximálna dĺžka realizácie projektu v rámci tejto výzvy je stanovená na 24 mesiacov od 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 



 
Spôsob financovania: 
Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu bude realizované v súlade 
s pravidlami stanovenými v platnej Stratégii financovania EŠIF a to: 
Miera príspevku v % v rozdelení podľa zdrojov: 
Finančný príspevok EÚ (Kohézny fond):             85% 
Štátny rozpočet:                                                     10% 
Výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa:   5% 
 
Spôsob financovania jednotlivých prijímateľov je možný formou predfinancovania, zálohových 
platieb a refundácie. 
 
Popis projektu: 

 
Účelom realizácie projektu: „Vodozádržné opatrenia v meste Nemšová – ZŠ Janka 

Palu 2, Nemšová“ je vybudovanie vodozádržných opatrení a to zachytávaním dažďových vôd 
zo strechy budovy ZŠ Janka Palu a ich spätným využitím na zavlažovanie areálu v suchých 
obdobiach. 

Zachytávané dažďové vody budú akumulované v piatich podzemných akumulačných 
nádržiach a následne pomocou „SMART“ riešenia po naplnení jednotlivých nádrží sa 
akumulovaná zrážková voda bude využívať na závlahu novej alebo jestvujúcej zelene. 
Z akumulačných nádrží bude voda rozvádzaná pomocou zavlažovacieho systému po areáli. 

V rámci riešenia vodozádržných opatrení sa uvažuje aj s výmenou nepriepustných 
spevnených plôch za priepustné spevnené plochy s vodozádržnou funkciou, výmenou 
nepriepustných povrchov za plochy zelene podporujúcej výpar, budovanie bioretenčných 
systémov na zadržiavanie zrážkovej vody. 

 
Celkový rozpočet projektu k Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku pozostáva z nasledovných oprávnených výdavkov: 
 
Prípravné práce: 
Hydrogeologický posudok:                          480,00 Eur s DPH 
Geodet. zameranie, vytýčenie inž. sietí):  1 560,00 Eur s DPH 
Projektová dokumentácia:                   18 000,00 Eur s DPH  
Stavebné práce:                                   619 608,52 Eur s DPH 
Stavebný dozor:                                     12 392,17 Eur s DPH  
Zásoby:                                                           11 888,47 Eur s DPH 
Externé riadenie projektu:                           18 497,87 Eur s DPH 
Dočasný pútač:                                                    920,00 Eur s DPH 
Stála tabuľa:                                                        500,00 Eur s DPH 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Celkový rozpočet projektu Spolu:    683 847,03 Eur s DPH (celkové oprávnené výdavky) 
 

  Spoluúčasť mesta Nemšová - 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu na     
  financovaní projektu predstavuje čiastku vo výške 34 192,35 Eur s DPH.  

 
 

 
Vypracovala: Ing. Andrea Ondrejičková 


