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Dôvodová správa k bodu č. 14
Zámer zriadenia environmentálneho centra v budove bývalej synagógy
v Moldave nad Bodvou
Na 31. zasadnutí mestského zastupiteľstva bol uznesením 463/2021 schválený zámer nevyhnutnej
sanácie havarijného stavu strechy budovy bývalej synagógy v Moldave nad Bodvou. Cieľom
pripravovaného zámeru bola nevyhnutná sanácia havarijného stavu strechy bývalej synagógy ako
dočasnej ochrany objektu do doby realizácie komplexného riešenia rekonštrukcie priestorového
usporiadania a funkčného využitia objektu.
Vedenie mesta Moldava nad Bodvou hľadalo možnosti funkčného využitia danej budovy, pričom
jednou z možností je v predmetnej budove zriadenie environmentálneho centra. Zámerom
zriadenia environmentálneho centra chce mesto reagovať na aktuálne potreby a výzvy v oblasti
starostlivosti o životné prostredie na Slovensku, resp. v regióne. Jednou z priorít mesta je ochrana a
zlepšovanie kvality životného prostredia v regióne, podpora výučby environmentálnej výchovy a
prírodovedných predmetov pre všetky vekové kategórie žiakov a študentov prostredníctvom
rozvoja environmentálno-vzdelávacích centier na území, zvyšovanie environmentálneho
povedomia širokej verejnosti prostredníctvom vhodných aktivít a rozvoj služieb v oblasti
ekoturizmu.
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného
prostredia vyhlásilo 67. výzvu zameranú na podporu budovania environmentálnych centier za
účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Výzva bola vyhlásená
20. 05. 2021. Termíny uzavretia jednotlivých kôl sú nasledovné:

Hlavná aktivita projektu musí byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej
aktivity OP KŽP, na realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva:
F.
Informačné
programy
o
nepriaznivých
dôsledkoch
zmeny
klímy
a možnostiach proaktívnej adaptácie v rámci špecifického cieľa 2.1.1 Zníženie
rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.
Cieľom aktivity je zabezpečenie lepšej pripravenosti a schopnosti reagovať na vplyvy zmeny klímy
na miestnej, regionálnej a národnej úrovni a predchádzať rizikám spojených s prírodnými
katastrofami, ktoré sú dôsledkom zmeny klímy, ako sú napr. povodne, zosuvy pôdy, prívalové
dažde, vlny horúčav a pod.
Predmetom hlavnej aktivity projektu sú:
Podaktivita 1 - Zriadenie environmentálneho centra za účelom realizácie informačných aktivít v
oblasti adaptácie na zmenu klímy. V rámci podaktivity 1 sa príspevok poskytuje za účelom:
- výstavby alebo rekonštrukcie budovy budúceho envirocentra. Súčasťou výstavby alebo
rekonštrukcie budovy budúceho envirocentra môže byť aj realizácia názorných ukážok opatrení
zameraných na zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy (napr. realizácia
opatrení na zadržiavanie zrážkovej vody na/pri budove envirocentra), ktoré vytvoria fyzické
prostredie pre edukačnú a osvetovú činnosť v zriadenom environmentálnom centre
a/alebo
- nákupu hnuteľných vecí za účelom vytvorenia materiálno-technického zázemia
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pre
realizáciu
a následne.

informačných

aktivít

v

oblasti

adaptácie

na

zmenu

klímy

Podaktivita 2 - Informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ako napr.:
- informačné semináre, workshopy a konferencie,
- interaktívne výstavy s prednáškami,
- informačné dni,
- praktická environmentálna výchova,
- semináre, tréningy a ukážkové hodiny pre pedagogických pracovníkov,
- zážitkové aktivity environmentálnej výchovy,
- inšpiratívne a zážitkové programy,
- tvorba a tlač publikačných materiálov, letákov, brožúr a iných tlačových a prezentačných
materiálov,
- tvorba audiovizuálnych dokumentov a pod..
Príspevok v rámci tejto výzvy je možné poskytnúť len
hlavnej aktivity projektu budú obe podaktivity projektu,
environmentálneho centra a následne podaktivita 2 adaptácie na zmenu klímy, ktoré budú realizované
technickom zázemí environmentálneho centra.

za podmienky, že predmetom
teda podaktivita 1 - Zriadenie
Informačné aktivity v oblasti
vo vybudovanom materiálno-

Spôsob financovania pre samosprávy: 5% spolufinancovanie.
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. ..../2021 z 32. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 9. 12. 2021
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu
 schvaľuje
Zámer zriadenia environmentálneho centra v budove bývalej synagógy v Moldave nad Bodvou
zapojením sa do Výzvy zameranej na podporu budovania environmentálnych centier za účelom
realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy v rámci operačného programu
Kvalita životného prostredia.

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania
podmienok zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 7 v znení neskorších predpisov.
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