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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 2.3.3: Zelené pľúca mesta,  
Aktivita 2.3.3.4: Revitalizácia vnútroblokov 
 
 
 



   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, bola 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).  Mesto Trenčín doposiaľ podalo vo výzve 2 projekty - 
„Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku M. R. Štefánika, Trenčín“ a „Stratégia adaptability 
mesta Trenčín na klimatickú zmenu.“, ktoré sú v procese schvaľovania.  
 

Jednou z podporovaných aktivít v predmetnej výzve je regenerácia vnútroblokov sídlisk s 
uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene, ktorá je limitovaná maximálnou 
výškou 800.000 Eur celkových oprávnených výdavkov na jeden projekt. 

 
             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, Opatrenie 2.3.3: 
Zelené pľúca mesta,  
Aktivita 2.3.3.4: Revitalizácia vnútroblokov 

 
 Preto sme pripravili  dva projekty, ktoré sú zamerané na úprava, revitalizácia existujúcich 

priestorov vnútroblokov sídliska Juh na uliciach Východná a J. Halašu, v rámci ktorého sa má 
realizovať hlavná aktivita – regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických 
princípov tvorby a ochrany zelene ( budovanie dažďových záhrad, obnova verejnej zelene)  
 

      Hlavná aktivita prvého projektu „Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín 
- vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku J. Halašu“ bude 
realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie pre stavbu „„Revitalizácia vnútroblok J.Halašu“ 
vypracovanej firmou KVITNÚCE ZÁHRADY, s.r.o. s predpokladanou dobou realizácie projektu 
najneskôr do 10/2018.   

 
         Hlavná aktivita prvého projektu „Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste 

Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku J. Halašu“ 
bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie pre stavbu „„Revitalizácia vnútroblok 

J.Halašu“ pozostávajúcej z 5-tich stavebných objektov (SO 01 PRÍPRAVA ÚZEMIA A SPEVNENÉ 

PLOCHY, SO 02 VSAKOVACIE KANÁLE, SO 03 HERNÉ PRVKY, ŠPORTOVÉ PRVKY, MOBILIÁR, 
SO 04 ZELEŇ, SO 05 VONKAJŠIE SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY) vypracovanej firmou KVITNÚCE 
ZÁHRADY, s.r.o. s predpokladanou dobou realizácie projektu najneskôr do 10/2018.   
 

 Hlavná aktivita druhého projektu „Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - 
vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ulica“ bude 
realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie pre stavbu „Revitalizácia vnútrobloku Východná 
ulica, Trenčín – Juh“ pozostávajúcej z 5-tich stavebných objektov SO 01  Spevnené plochy – 
chodník, SO 02  Verejné osvetlenie, SO 03  Prekládka optického vedenia Orange, SO 04  Terénne 
úpravy a detské ihrisko, SO 05  Sadovnícke úpravy vypracovanej firmou Ing. Juraj Zvedelík s 
predpokladanou dobou realizácie projektu najneskôr do 08/2018.   
 
             



               Z vyššie uvedeného vám predkladám návrh na schválenie predloženie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok na   regenerácia vnútroblokov sídliska s uplatnením ekologických princípov tvorby 
a ochrany zelene realizáciou „Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - 
vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku J. Halašu“  a „Zlepšenie 
environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry 
pri regenerácii vnútrobloku Východná ulica“ vo výzve kód: IROP-PO4-SC431-2017-16 do termínu 
uzatvorenia 3. hodnotiaceho kola.  

 
       Predpokladaná výška celkových oprávnených výdavkov projektu „Zlepšenie 

environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry 
pri regenerácii vnútrobloku J. Halašu“ 799 874,95 Eur bola vyčíslená na základe rozpočtu stavby 
„Revitalizácia vnútroblok J.Halašu“. 

 
       Predpokladaná výška celkových oprávnených výdavkov projektu „Zlepšenie 

environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry 
pri regenerácii vnútrobloku Východná ulica“ 215 879,52 Eur bola vyčíslená na základe rozpočtu 
stavby „Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín – Juh“ a zahŕňa aj výdavky na 
stavebný dozor vyčíslené na základe prieskumu trhových cien  a interné riadenie projektu.  

 
                Finančné krytie projektu vo výške spolufinancovania mesta Trenčín bude zahrnuté do 
pripravovaného Programového rozpočte Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020, v programe 1: 
Manažment a plánovanie. 
 
                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 
NFP - nenávratný finančný príspevok 
PO – prioritná os 
PHRaSR - program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  
PRM – program rozvoja mesta 
SC – špecifický cieľ 
ŽoNFP – žiadosť o nenávratný finančný príspevok 



 

 
Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
Schvaľuje 
 
1) 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Zlepšenie environmentálnych 
aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry 
pri regenerácii vnútrobloku J. Halašu“ 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  39 993,75 EUR 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Trenčín. 
 
 
2) 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Zlepšenie environmentálnych 
aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry 
pri regenerácii vnútrobloku Východná ulica“ 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 11 410,14 EUR 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Trenčín. 
 
 
3)  

 Zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - zákazku na dodanie prác, ktorú vyhlási Mesto Trenčín 
ako verejný obstarávateľ) pre projekt „Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín 
- vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku J. Halašu“ na 
realizáciu stavby „ Revitalizácia vnútroblok J. Halašu pričom predpokladaná hodnota pre 
dodanie prác je max 666 562,46 € bez DPH. 
 
 

4)  
 Zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - zákazku na dodanie prác, ktorú vyhlási Mesto Trenčín 
ako verejný obstarávateľ) pre projekt „Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín 
- vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ulica“  na 
realizáciu stavby „Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín – Juh“, pričom 
predpokladaná hodnota pre dodanie prác je max 171 385,81 € bez DPH. 


