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            Návrh  
 

na schválenie predloženia žiadostí mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na 
zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom 
budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu 

klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku v rámci 
výzvy kód: IROP-PO4-SC431-2017-16 a návrh na schválenie s tým súvisiacich zámerov vyhlásiť 

verejné obstarávanie 
 

              
 

 
 
 

 
 
         

Predkladá:       Návrh na uznesenie:  
Mgr. Richard Rybníček       na samostatnej prílohe  
primátor mesta Trenčín    
 
 
 
Spracoval: 
Ing. Milan Ovseník,  
Kancelária prednostu 
   
    
                             
Súlad s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, 
s výhľadom do roku 2040. 
 
Špecifický cieľ 2: Kvalita života 
Priorita 2.2 – Zelená a modrá infraštruktúra  
Opatrenie 2.3.2: Adaptabilita územia na klimatickú zmenu a vodozádržné opatrenia , Aktivita 2.3.2.2: 
Stratégia adaptability územia na klimatickú zmenu   
Opatrenie 2.3.3: Zelené pľúca mesta, Aktivita 2.3.3.1: Koncept rozvoja lesoparku Brezina 
Opatrenie 2.3.4: Manažment zelene,  Aktivita 2.3.4.1: Komunitný program starostlivosti o verejnú zeleň,  
Aktivita 2.3.4.2: Pravidlá výsadby zelene („práva stromu“), Aktivita 2.3.4.3: Inštitucionálne zabezpečenie  
starostlivosti o zeleň 

 



 
   Dôvodová správa 

 
 
A.  

             MPaRV SR v pozícii Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnil 
dňa 31.03. 2017 v rámci Prioritnej osi 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné 
prostredie, Investičnej priority: 4.3. - Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku výzvu kód: ROP-PO4-
SC431-2017-16 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie 
environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania 
prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj 
zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. 
  
           Výzva ROP-PO4-SC431-2017-16 je jednokolová, otvorená s dvoma známymi termínmi 
uzatvárajúcimi hodnotiace kolá, 1. kolo je k 30.06.2017 a druhé k 29.09.2017.  Ďalšie hodnotiace kolá 
by mali byť uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie. Pre MFO Trenčín je 
určená  alokácia 3 008 169 Eur ( zdroj EÚ).  
 

Jednou z podporovaných aktivít v predmetnej výzve je aj opatrenie pre zníženie znečistenia 
ovzdušia realizované v podobe neinvestičnej aktivity – vypracovanie koncepčného 
strategického dokumentu v oblasti zelenej infraštruktúry a adaptácie urbanizovaného prostredia na 
zmenu klímy. V zmysle schváleného PRM Trenčín je uvedená oblasť definovaná v špecifickom cieli 2: 
Kvalita života v priorite 2.2 – Zelená a modrá infraštruktúra, kde pre zvyšovania adaptability územia 
mesta na klimatickú zmenu sa mesto rozhodlo pristúpiť k tvorbe adaptačnej stratégie na klimatickú 
zmenu. V rámci opatrenia 2.3.2: Adaptabilita územia na klimatickú zmenu a vodozádržné opatrenia 
identifikovalo.  Aktivitu 2.3.2.2: Stratégia adaptability územia na klimatickú zmenu  ktorá by mala 
zadefinovať základné pravidlá pri investičných aktivitách na územiach mesta, pravidlá manažmentu 
zelene v meste a v neposlednom rade navrhnúť opatrenia na realizáciu konkrétnych opatrení, najmä v 
oblasti zvyšovania retenčnej schopnosti územia mesta.   

 
S vypracovaním adaptačnej stratégie úzko súvisia aj Opatrenie 2.3.3: Zelené pľúca mesta, 

Aktivita 2.3.3.1: Koncept rozvoja lesoparku Brezina,  Opatrenie 2.3.4: Manažment zelene,  Aktivita 
2.3.4.1: Komunitný program starostlivosti o verejnú zeleň,  Aktivita 2.3.4.2: Pravidlá výsadby zelene 
(„práva stromu“) a Aktivita 2.3.4.3: Inštitucionálne zabezpečenie  starostlivosti o zeleň. 

 
Na základe odborných diskusií sa spracovali ciele, účel a obsah adaptačnej stratégie, 

identifikáciu podkladov pre spracovanie, dobu a predpokladaný časový harmonogram realizácie, ako aj 
ďalší navrhovaný postup, ktorý bude nasledovať po vypracovaní adaptačnej stratégie.   

 
Cieľom vypracovania koncepčného strategického dokumentu „ Stratégia adaptability mesta 

Trenčín na klimatickú zmenu“ ( ďalej aj „ adaptačná stratégia“ príp. „STRADAKL“) je definovanie 
systematického súboru krokov, reagujúcich na zníženie citlivosti a zvýšenie adaptívnej kapacity na 
vplyvy zmeny klímy, a to tak v oblasti technickej ako aj procesnej. 

 
Cieľom adaptačnej stratégie je:  
- podpora celkovej kvality krajiny i sídelného prostredia,  
- podpora udržateľného rozvoja sídiel,  
- prijatie súboru adaptačných opatrení v oblasti environmentálnej, ekologickej, sociálnej 

i ekonomickej na elimináciu negatívnych vplyvov klimatických zmien a využitím pozitívnych účinkov 
klimatických zmien, 

- pripraviť  nadčasové riešenia (návrh opatrení), ktoré budú v súlade so strategickými 
zámermi mesta, s  územným a regionálnym plánom (PHRaSR a UPD) a podporí udržateľný urbanizmus 
i udržateľný rozvoj mesta Trenčín.  

 
Účelom STRADAKL je podpora zodpovedného plánovania smerujúca k udržateľnému 

urbanizmu, ktorého výstupy sa využijú na prijatie všeobecne záväzného nariadenia o adaptačnej 
stratégii – implementačného plánu a zapracujú sa v možnom rozsahu do všetkých dokumentov v zmysle 



zákona č. 50/1976 Zb, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a zákona č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny. 
 

Obsahom STRADAKL bude zhodnotenie súčasného stavu mikroklímy a ďalších zložiek, ktoré 
majú vplyv na klímu, teda zelená a modrá infraštruktúra, dopravná infraštruktúra, šedá a sociálna 
infraštruktúra území mesta Trenčín, definovanie ohrození a definovanie návrhu ekosystémovo 
založených adaptačných opatrení ako i preventívnych opatrení v plánovacích a rozhodovacích 
procesoch, v sociálnej sfére s ohľadom na kultúrno-historické hodnoty územia a pod. , ktorých 
realizáciou sa posilňuje schopnosť územia mesta Trenčín koncepčne čeliť zmenám a rizikám 
vyplývajúcim z klimatickej zmeny.  Predpokladaná doba realizácia je 12 mesiacov od objednania diela, 
pričom predpokladaný časový harmonogram realizácie je 01 – 12/2018. 

 
Navrhovaný postup po vypracovaní stratégie, ktorý nebude predmetom diela:  
• deklarácia mesta - politická podpora, zaujatie postoja a zároveň informácia pre 

verejnosť o smerovaní mesta k udržateľnosti , odborná, personálna i finančná podpora implementácie 
adaptačnej stratégie, 

• schválenie stratégie mestom - určenie lídra pre Adaptačnú Stratégiu, vyčlenenie zdrojov 
na prípravu adaptačnej stratégie, 

• zisťovacie konanie Strategického environmentálneho posúdenia (SEA), 
• zapracovanie adaptačnej stratégie do všetkých dokumentov. 

 
 
                Ďalšou  z podporovaných aktivít v predmetnej výzve sú  aj opatrenia zamerané na mestské 
prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené 
strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a 
poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí. 

 
             V zmysle schváleného PRM Trenčín je uvedená oblasť definovaná v špecifickom cieli 2: Kvalita 
života v priorite 2.2 – Zelená a modrá infraštruktúra, ktorej cieľom je ochrana a podpora ekosystémových 
služieb poskytovanými zelenými prvkami prispievajúcich k zvyšovaniu kvality mestského prostredia 
a zvyšovania adaptability územia mesta na klimatickú zmenu.  
 
            Preto sme pripravili  projekt „Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku M. R. Štefánika, 
Trenčín“, v rámci ktorého sa má realizovať hlavná aktivita – revitalizáciu zeleného parku umiestnením 
verejnej zelene na ucelenom verejnom priestranstve v intraviláne mesta, kde jej užívanie nie je 
obmedzené časom ani druhom návštevníkov - Parku Gen. M.R. Štefánika.  
 
             Hlavná aktivita projektu bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie pre stavbu 
„REVITALIZÁCIA PARKU M.R. ŚTEFÁNIKA, TRENĆIN“ s predpokladanou dobou realizácie projektu 
do 09/2018.  V zmysle navrhovanej stavby dôjde k rekonštrukcii porastových štruktúr 
nachádzajúcich sa v parku na základe nasledujúcich princípov: presvetlenie spodnej etáže parku 
( asanácia krov), ošetrenie vzácnych druhov drevín, odstránenie poškodených a generačné doplnenie 
drevín, výmena krátkovekých drevín dlhovekými s rozšírením druhového zastúpenia, farebné oživenie 
parku ( kvitnúce dreviny, kvetinové plochy, čiastočná regenerácia trávnikových plôch a doplnenie 
protihlukovej izolácie od vedenia železničného ťahu a dopravného ťahu.  
 
            Územie parku sa nachádza na pozemkoch z časti vo vlastníctve Mesta Trenčín a z časti vo 
vlastníctve Železníc Slovenskej republiky. Na realizáciu aktivity projektu na pozemkoch vo vlastníctve 
ŽSR v k.ú. Trenčín ( C-KN parc. č. 3316/138 ostatné plochy o výmere 2961 m2 , C-KN parc. č. 3316/137 
zastavané  plochy a nádvoria  o výmere 653 m2 a C-KN parc. č. 3316/1 ostatné plochy o výmere 12934 
m2 ) je potrebný súhlas vlastníka, ktorý je v štádiu získania a v zmysle podmienok predmetnej výzvy, 
vzhľadom na povinnosť udržateľnosti projektu súhlas musí byť udelený na dobu minimálne 5 rokov od 
ukončenia realizácie uvedeného projektu, t. j. do konca roku 2023. 
  
             
 
                Z vyššie uvedeného vám predkladám návrh na schválenie predloženie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok na   vypracovanie strategického dokumentu pre oblasť adaptácie urbanizovaného 
prostredia na zmenu klímy spracovaním „Stratégie adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu“ 
a budovanie zelenej infraštruktúry realizáciou projektu „Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku M. 



R. Štefánika, Trenčín“ vo výzve kód: IROP-PO4-SC431-2017-16 do termínu uzatvorenia 1. 
hodnotiaceho kola, t. j . do 30.6.2017.  

 
       Predpokladaná výška oprávnených výdavkov projektu „Stratégie adaptability mesta Trenčín 

na klimatickú zmenu“ bola vyčíslená na základe prieskumu trhu realizované v dňoch 8.6.2017 – 
15.6.2017 a zahŕňa aj výdavky na interné riadenie projektu. 

 
       Predpokladaná výška oprávnených výdavkov projektu „Zelené pľúca mesta - Revitalizácia 

Parku M. R. Štefánika, Trenčín“ bola vyčíslená na základe rozpočtu stavby „Revitalizácia Parku M. 
R. Štefánika, Trenčín“ a zahŕňa aj výdavky na publicitu a interné riadenie projektu.  

 
                Finančné krytie projektu vo výške spolufinancovania mesta Trenčín je v schválenom 
Programovom rozpočte Mesta Trenčín na roky 2017 – 2019 uznesením č. 745 MsZ dňa 14.12.2016 , v 
programe 1: Manažment a plánovanie zabezpečené. Požadovaná forma prijímania NFP bude formou 
systému predfinancovania, čo nevytvorí zásadnejší tlak na prechodnú potrebu finančných prostriedkov 
na celú investíciu s následnou refundáciou 95 % oprávnených výdavkov zo strany poskytovateľa NFP 
 

 
B.  

 
Vzhľadom k plánu požiadať o NFP, tak ako je uvedené vyššie a vzhľadom k predpokladanej 

hodnote zákazky určenej podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, je 
v zmysle platnej legislatívy potrebné na uzavretie zmluvy aplikovať postupy verejného obstarávania.  

 
V zmysle čl. 3 ods.5 písm. a) podpísmena aa) bod 18 Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Trenčín, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer vyhlásiť verejné obstarávanie, ak 
predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako: 
a) 20.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na dodanie tovaru (okrem potravín), 
b) 20.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na poskytnutie služby, 
c) 40.000 € bez DPH, ak ide o zákazku  na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny,  
d) 70.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, 
e) 200.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu 
č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, pričom zámer vyhlásiť verejné obstarávanie musí byť prerokovaný mestským 
zastupiteľstvom v štádiu pred oficiálnym oznámením vyhlásenia verejného obstarávania v zmysle 
zákona o verejnom obstarávaní. 
 

Zoznam použitých skratiek: 
 

DPH – daň z pridanej hodnoty 
EÚ- Európska únia 
IROP – Integrovaný regionálny operačný program 
MPaRV SR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
MFO – mestská funkčná oblasť 
MsZ - mestské zastupiteľstvo 
NFP - nenávratný finančný príspevok 
PO – prioritná os 
PHRaSR - program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  
PRM – program rozvoja mesta 
SC – špecifický cieľ 
TSK – Trenčiansky samosprávny kraj 
ŽoNFP – žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
Schvaľuje 
 
1) 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Stratégia adaptability mesta Trenčín 
na klimatickú zmenu“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16, ktorého 
ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Trenčín a platným Programom 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, s 
výhľadom do roku 2040, 

 
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 poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky  5 501,33 EUR 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Trenčín. 
 
 
2) 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Zelené pľúca mesta - Revitalizácia 
Parku M. R. Štefánika, Trenčín“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-
16, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Trenčín a platným 
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 
2022, s výhľadom do roku 2040, 

 
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 poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 21 083,52 EUR 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Trenčín. 
 
 
3)  

 Zámer vyhlásiť verejné obstarávanie (zákazku na dodanie služby, ktorú vyhlási Mesto Trenčín 
ako verejný obstarávateľ) pre projekt „Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú 
zmenu“ pričom predpokladaná hodnota pre dodanie služby je max 86 500€ bez DPH. 
 
 

4)  
 Zámer vyhlásiť verejné obstarávanie (zákazku na dodanie prác, ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako 
verejný obstarávateľ) pre projekt „Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku M. R. Štefánika, 
Trenčín“ na realizáciu stavby „Revitalizácia Parku M. R. Štefánika“, Trenčín, pričom 
predpokladaná hodnota pre dodanie prác je max 337 278,98 € bez DPH. 


