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Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku
Názov žiadateľa:
Právna forma:
Sídlo:

Mesto Tornaľa
801 Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Mierová 14/259, 982 01 Tornaľa

Štatutárny orgán:
Kontaktné údaje
(e-mail):
IČO:
DIČ:

Mgr. Anna Szögedi, primátor mesta
podatelna@mestotornala.sk
tel.: +421475511100
00319091
2021132586

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

OTP Banka Slovensko a.s.
SK98 5200 0000 0000 1714 8765
Identifikácia opatrenia
B. Rozvoj miestnej ekonomiky vrátane vybudovania podpornej
infraštruktúry
B.2.3.Vytvorenie podmienok pre možnosť podpory minimálne 10 projektov
rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu
Tornaľa, Plážové kúpalisko „Morské oko“
2018 - 2020
Harmonogram poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR)
2017
2018
2019
2020
Spolu

Prioritná oblasť:
Opatrenie:
Miesto realizácie:
Dĺžka realizácie:
2016
Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Spolu

--

--

--

--

--

--

--

--

148 886,20

101 843,90

--

250 730,10

--

--

148 886,20
101 843,90
Stručný popis opatrenia

--

250 730,10

V rámci schváleného projektu výstavby technického a sociálneho zázemia prírodnej pamiatky, jaskyne
„Morské oko“, mesto Tornaľa žiada o poskytnutie regionálneho príspevku vo výške 250 730,10 EUR.
Regionálny príspevok bude použitý na úhradu výdavkov spojených s vybudovaním technického
a sociálneho zázemia prírodnej pamiatke, jaskyne „Morské oko“ na plážovom kúpalisku v súlade s Akčným
plánom okresu Revúca, aktivita B.2.3. Vytvorenie podmienok pre možnosť podpory minimálne 10
projektov rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu. Celkové predpokladané náklady na realizáciu stavby
objektu sú vo výške 446 877,98 EUR. Na zabezpečenie financovania celej stavby budú použité zdroje
regionálneho príspevku vo výške 250 730,1 EUR.
Predkladaná žiadosť je v súlade s cieľmi a aktivitami akčného plánu pre rozvoj okresu Revúca a s cieľom
rozvoja lokality „Morského oka“. Morské oko je jazero s priemerom 60 m na nive rieky Slaná pri Tornali (v
mestskej časti Králik) a je známe len ako potápačská lokalita. Zatopenú priepasť s hĺbkou
38 m pod
hladinou jazera potápači používali na cvičné ponory. Cieľom projektu je zatraktívniť lokalitu pre rozvoj
cestovného ruchu v regióne a využiť budovu bývalého mlyna v areáli plážového kúpaliska.
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Rekonštruovaná bude budova so súpisným číslom 1997 na parcele č. 2635, druh pozemku - zastavané
plochy a nádvoria. Rekonštrukciou dôjde k rozšíreniu budovy na parcely č. 2634/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a č. 2639/2. Uvedené nehnuteľnosti sú vedené na LV číslo 1553, katastrálne
územie Tornaľa.
Prínosom realizácie projektu je vytvorenie moderného objektu pre návštevníkov areálu „Morského oka“ a to
rekonštrukciou budovy bývalého mlyna. Zrekonštruovaný objekt bude slúžiť ako sociálne a technické
zázemie pre návštevníkov Morského oka, čo zahŕňa vybudovanie sociálnych zariadení a priestoru pre správu
areálu. V súčasnosti je stavba v technicky zlom stave. Hlavné poruchy objektu sú zvlhnuté murivo, netesné
okná, opadaná omietka.
Zatopená jaskyňa tvorí samostatný celok v rámci areálu kúpaliska, stále púta pozornosť návštevníkov a je
vyhľadávaná aj veľkým počtom potápačov. Je hlboké približne 38 metrov a svojou unikátnosťou (zvonovitý
tvar) priťahuje pozornosť slovenských i zahraničných potápačov. Lokalita, prírodná pamiatka „Morské oko“
ponúka návštevníkom vykonať ponory a návštevu na povrchu resp. prechádzku po náučnom chodníku
v zmysle „Vstupného poriadku zverejnenej na stránke mesta Tornaľa“. Ponory sa vykonávajú len za
prítomnosti sprievodcu v zmysle „Záväzných podmienkach vykonávania potápačskej činnosti na vodnej
lokalite Morské oko“.
V zmysle vstupného poriadku vstup do jaskyne je určený nasledovne:
1. Ponory do jaskyne v letnej turistickej sezóne plážového kúpaliska (1. júl – 31. august): 1 krát za 21 dní
s maximálnym počtom osôb na jeden vstup 4.
2. Mimo turistickej sezóny (1. sept.–30. jún): 2 krát týždenne s maximálnym počtom osôb na jeden vstup 10.
3. Návštevy náučnej lokality na povrchu, na móle nad jazierkom sa zabezpečujú pre jednotlivcov v letnej
turistickej sezóne (od 1. júla do 31. augusta) každý deň.
Zatopená jaskyňa je prevádzkovaná mestom Tornaľa na základe rozhodnutia Krajského úradu životného
prostredia v Banskej Bystrici a platnej nájomnej zmluvy.
Prevádzkovanie jaskyne zahŕňa:
- sprístupnenie jaskyne verejnosti a jej využívanie na kultúrno-výchovné účely,
- priebežné zabezpečovanie a vykonávanie praktickej starostlivosti a ochrany jaskyne, udržiavanie
prehliadkovej trasy, okolie vchodu a prístupový chodník k jaskyni v čistom a bezpečnom stave,
- zabezpečovanie environmentálnej výchovy pre návštevníkov prostredníctvom náučných panelov
a sprievodného slova,
- umožnenie vstup a pohyb osôb v areáli oprávnením na prieskum alebo výskum v zmysle §56 zákona,
- propagáciu a prezentovanie lokality na verejnosti v súlade s potrebami a záujmami ochrany prírody.
V rokoch 2018-2019 z regionálneho príspevku žiadateľ zrealizuje hrubú stavbu a dokončenie resp. uvedenie
zariadenia do užívania mesto zrealizuje z vlastných prostriedkov. Žiadateľ disponuje schválenou
projektovou dokumentáciou v stavebnom konaní na rekonštrukciu objektu. Stavebné povolenie bolo vydané
obcou Gemer pod číslom 572/2016 dňa 10.5.2017.
Dofinancovanie vo výške 196 147,88 EUR bude zabezpečené z vlastných prostriedkov mesta Tornaľa.
Mesto Tornaľa týmto prehlasuje, že pri výbere dodávateľa stavby bude postupovať v zmysle ustanovení
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
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Detailný popis realizácie opatrenia v jednotlivých rokoch
Očakávané dopady a výsledky realizovaného projektu:
• rekonštrukcia technického a sociálneho zázemia prírodnej pamiatky ako súčasť jaskyne „Morské oko“,
• vývoj cestovného ruchu v regióne zvýšením atraktivity regiónu,
• pozitívny dopad na kvalitu technického a sociálneho zázemia a na uspokojenie potrieb potápačov,
návštevníkov náučného chodníka,
• vytvorenie 5 nových pracovných miest priamo: 2 x potápač sprievodca, 1 x sprievodca, 2x technický
pracovník,
• nepriamo vygenerovaný počet zamestnancov: 4-5 v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb v meste
Tornaľa,
• technické a sociálne zázemie prírodnej pamiatky ako súčasť jaskyne „Morského oka“ môže zabezpečiť aj
aktivity pre školské zariadenia resp. žiakom materských a základných škôl ako napr. škola v prírode, náučné
hry a rozvíjanie prirodzeného vzťahu detí k prírode. Celkový počet žiakov a študentov v meste Tornaľa je
vyše 1400 z toho 1248 študentov základnej školy a 195 žiakov materskej škôlky. Tieto aktivity môžu slúžiť
aj pre žiakov spádovej oblasti – 1021 študentov základných skôl.
Doba realizácie – 3 roky od získania regionálneho príspevku
Predpokladaná investícia do technicko-sociálneho zázemia „Morského oka“ je vo výške 446 877,98 EUR
vrátane DPH - pred vyhlásením verejného obstarávania.
Predpokladané využitie objektu :
- kvalitné technické a sociálne zázemie pre potápačov, ktorí vlastnia potápačskú kvalifikáciu
oprávňujúcu na potápanie,
- moderné technické a sociálne zázemie pre návštevníkov náučného chodníka,
- zatraktívniť lokalitu pre rozvoj cestovného ruchu v regióne a využiť budovu bývalého mlyna
v areáli plážového kúpaliska,
- predškolské a školské aktivity,
Ekonomická návratnosť:
- poplatok návštevy náučnej lokality v letnej sezóny je zahrnutý do vstupenky na plážové kúpalisko,
poplatok návštevy náučnej lokality mimo sezóny je 1,00 EUR,
- poplatok za ponor je 15,00 EUR pre 1 osobu.

Rok 2017
Vypracovanie projektovej dokumentácie.
Vydanie právoplatného stavebného povolenia

Rok 2018
Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby (dodávateľa).
Podpísanie zmluvy s víťazným uchádzačom.
Odovzdanie staveniska, zahájenie stavby, výstavba objektu.
Vykonanie zemných prác, stavebné práce na objekte - základy, zvislé a kompletné konštrukcie, vodorovné
konštrukcie, tesárske a klampiarske konštrukcie, izolácie proti vode a vlhkosti, elektromontáže, tvrdé
krytiny.

Rok 2019
Pokračovanie vo výstavbe technického a sociálneho zázemia – samotného objektu a realizovanie súvisiacich
stavebných prác.
Vykonanie – tepelné izolácie, stolárske konštrukcie, obklad z kameňa.
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Rok 2020
Dokončenie stavby z vlastných prostriedkov mesta Tornaľa.
Prevzatie stavby od dodávateľa.
Po ukončení stavebných prác kolaudácia stavby, vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
Merateľný ukazovateľ a jednotka
Počet zhotovených projektových
dokumentácii /1ks (6 paré)
Stavebné povolenie/1 ks
Merateľný ukazovateľ a jednotka
Odovzdávajúci protokol / 1

Aktivity za rok 2017
Vypracovanie projektovej dokumentácie.
Vydanie právoplatného stavebného povolenia.
Aktivity za rok 2018
Odovzdanie staveniska dodávateľovi / protokol

Merateľný ukazovateľ a jednotka
Hrubá stavba / 1
Merateľný ukazovateľ a jednotka
Preberací protokol / 1
Vydané kolaudačné rozhodnutie / 1
Počet vytvorených nových pracovných
miest / 5
Počet vytvorených nových pracovných
miest / 4-5
Počet spustených prevádzok / 1

Aktivity za rok 2019
Dokončená hrubá stavba objektu
Aktivity za rok 2020
Dokončenie a prevzatie stavby
Kolaudácia objektu
Nové / vytvorené pracovné miesta/priamo
Nové / vytvorené pracovné miesta/nepriamo
Uvedenie priestorov do užívania

Previazanie na ďalšie opatrenia Akčného plánu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štruktúra výdavkov (v EUR)
Popis výdavku

Celkové
výdavky na
opatrenie

Výška regionálneho príspevku
2016

2017

2018

2019

2020

Spolu

Bežné výdavky

Spolu
Kapitálové výdavky
Stavebné práce :
- rekonštrukcia objektu
(hrubá stavba)
Spolu
Spolu celkom

446 877,98

446 877,98
446 877,98

148 886,20 101 843,90

250 730,1

148 886,20 101 843,90
148 886,20 101 843,90

250 730,1
250 730,1
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*Poznámky k štruktúre plánovaných výdavkov:
Rozdiel v celkových plánovaných výdavkoch a poskytnutým regionálnym príspevkom vo výške 196 147,88
EUR mesto Tornaľa zabezpečí z vlastných zdrojov.
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné.
V Tornali, dňa 15.05.2018

Mgr. Anna Szögedi, primátor mesta
Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

