Na rokovanie mimoriadnej Mestskej rady mesta Piešťany, dňa 16.7.2018
Názov materiálu:
NÁVRH NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ
PRÍSPEVOK
Obsah materiálu:
Dôvodová správa
Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia,
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, kód výzvy OPKZP-PO2-SC2112018-40 na realizáciu projektu s názvom „Vybudovanie vodozádržných opatrení v
meste Piešťany”, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta
a platným programom rozvoja mesta.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Spracovateľ: Ing. Petra Polakovičová, referent OSS a RM
Predkladateľ: Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ Piešťany

Dátum vyhotovenia: 06.07.2018

Dôvodová správa:
Projekt: „Vybudovanie vodozádržných opatrení v meste Piešťany“
Vybudovanie vodozádržných opatrení predstavuje zrealizovanie povrchových a pozemných
nádrží na zachytávanie zrážkovej vody za účelom jej využitia na zavlažovanie v čase sucha.
V súčasnosti sa vypracovávajú 2 projektové dokumentácie.
1. Projektová dokumentácia
Na základe stanoviska od oddelenia IT a majetkových služieb boli vybraté 4 materské
škôlky a to:
- MŠ Staničná
- MŠ Zavretý Kút
- MŠ A.Dubčeka
- MŠ Valová
Vzhľadom na krátky čas prípravy projektovej dokumentácie je možné podať len 2 MŠ a to :
- MŠ Ružová elokované pracovisko MŠ A.Dubčeka
- MŠ Staničná elokované pracovisko MŠ Zavretý kút
Ďalšie zariadenia sa budú podávať až v septembri 2018 v druhom kole. Projektová
dokumentácia rieši zachytávanie dažďovej vody zo striech do podzemných nádrží a následne
do vsaku.

2. Projektová dokumentácia
Predmetom vypracovania projektovej dokumentácie je rekonštrukcia jestvujúcich parkovacích
plôch, a to
- na ulici Valová - parkovisko situované za obytným domom Valová č.26 – 30
- na ulici Valová parkovacie plochy popri MK Valová pred obytným domom č.8
- na ulici Pod Párovcami - odstavná plocha situovaná pred pozemkom par.č. 894/67 s vjazdom
z MK Pod Párovcami
Jedná sa o rekonštrukciu uvedených parkovacích plôch s povrchovou úpravou zo
zatrávňovacích tvárnic a podkladom pre zadržiavanie zrážkových vôd a ich postupné
uvoľňovanie.

