
 
 

M E S T O   R O Ž Ň A V A 

  
  
 Pre  zasadnutie 
 Mestského zastupiteľstva 
 v Rožňave dňa 28. 06.2018 
  
 K bodu rokovania číslo: 
  
Názov správy:   
  
Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finan čného pr íspevku  na 
projekt  Zhromaž ďovanie daž ďových vôd, jej využitie a likvidácia, Rož ňava 
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 
 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
1. s ú h l a s í 

 
so zapojením mesta Rožňava do výzvy na predkladanie 
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
na riadiaci orgán z Operačného programu Kvalita 
životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-
2018-40 s projektom: Zhromaž ďovanie daž ďových vôd, 
jej využitie a likvidácia, Rož ňava 
     
 
2.  s c h v a ľ u j e  
 

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok s názvom: Zhromaž ďovanie 
dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, 
Rožňava v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-
SC211-2018-40  na RO 

- zabezpečenie maximálneho celkového 
spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa  vo 
výške 24.561,70 EUR z celkových oprávnených 
výdavkov vo výške 491.233,95 EUR 

 
 
Termín: po skompletizovaní podkladov do najbližšieho 
vyhláseného kola výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40   
 

 
Prerokované: 
v Komisii výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a mestských 
komunikácií dňa 13.6.2018 
v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku dňa 14.06.2018 
 
 
 
Vypracoval: 
Ing. Jarmila Jánošíková 
 
 
 
 

 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
k materiálu „ Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného fin ančného 

príspevku na projekt  Zhromaž ďovanie daž ďových vôd, jej využitie 
a likvidácia, Rož ňava“ 

 
Legislatívne východiská: Stratégie financovania Európskych štrukturálnych a 

investičných fondov pre programové obdobie 2014  
– 2020 

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
Pravidlá pre Kohézny fond 
Program rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022) 
 

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

------------------ 
 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Spolufinancovanie mesta vo výške maximálne  
24.561,70 EUR. 

Nároky na pracovné 
miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta  

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je/nie je v súlade so zákonom č. 292/2014 
Z. z., 523/2004 Z. z.    

 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný 
program Kvalita životného prostredia vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ, prioritná os 2.: Adaptácia na 
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, investičná 
priorita 2.1: Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových 
prístupov, špecifický cieľ: 2.1.1: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny 
klímy. Oprávnenými žiadateľmi sú aj obce/mestá ako subjekty územnej samosprávy.  
Mesto Rožňava sa chce do tejto výzvy zapojiť s projektom: Zhromažďovanie dažďových 
vôd, jej využitie a likvidácia, Rožňava. 
Účelom predkladaného projektu je zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie 
a likvidácia na objektoch: 
 

- Námestie baníkov 
- Obchodno Kultúrne Centrum 
- Átrium Centra voľného času a Základnej umeleckej školy v Rožňave 
- Futbalový štadión 
- Zimný štadión 
- Letné kúpalisko 
- Materská škola, Ul. Vajanského  

 
Projekt rieši retenčné nádrže a vsakovacie objekty. Opatrenia sledujú skvalitnenie životného 
prostredia, hlavne v letných mesiacoch, kedy budú eliminované negatívne účinky 
prehrievania zavlažovaním, resp. odparom vody. 



 
Technické riešenie je spracované v zmysle STN 756101. 
 
Požiadavky k podzemným nádržiam: 

1. Podzemné nádrže musia svojim technickým riešením umožňovať ich vzájomné    
vodotesné prepojenie, tak aby sa vytvorili naprojektované objemové rady. 

2. Podzemné nádrže musia dovoľovať svojim konštrukčným riešením možnosť ich 
umiestnenia minimálne do 50% svojho objemu do spodnej vody bez kotvenia. 

3. Poklop nádrže musí mať detskú poistku a musí umožniť prispôsobenie sa povrchu 
terénu tak, aby neprečnieval nad terén ani v prípade umiestnenia nádrže do svahu.  

4. Podzemná nádrž musí mať čistiteľný mechanický filter, ktorý zabezpečí 
zachytenie mechanických nečistôt s prepadom pri upchatí. Protizápachový sifón 
musí mať ochranou proti vniknutiu drobných zvierat. 

5. Výrobca musí predložiť záruku na nádrže na obdobie min. 15 rokov. 
 
 
Požiadavky k vsakom: 

1. Vybudované vsaky zo vsakovacích blokov musia mať priamo v telese 
integrované nátokové, filtračné alebo revízne šachty, tak ako ich predpisuje 
projektová dokumentácia. 

   
 
Termín uzavretia výzvy pre 1. kolo je 31.7.2018, pre 2. kolo: 30.9.2018 a ďalšie kolá v  
intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová:   
Ochrany verejného poriadku:   
Cestovného ruchu 
a regionálnej politiky: 

  

Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu: 

  

Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 

13.06.2018 Komisia odporúča zapojiť sa do výzvy na 
predkladanie žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku s 
projektom: Zhromažďovanie dažďových vôd, 
jej využitie a likvidácia, Rožňava. 

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

14.06.2018 Finančná komisia po prerokovaní 
predloženého materiálu neprijala uznesenie.   
 

 


