
 
 
 

 
MESTSKÝ  ÚRAD  V TRENČÍNE 

 
 
 
Mestské zastupiteľstvo        V Trenčíne   04.07.2018 
v Trenčíne         
 
  
 
 
 
 
 
 
 

            Návrh  
 
na schválenie predloženia žiadosti 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 na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie- 
zákazku na Arboristické orezy  vo verejnej zeleni. 

 
              

 
 
 
 

 
 
         

Predkladá:       Návrh na uznesenie:  
Mgr. Richard Rybníček       na samostatnej prílohe  
primátor mesta Trenčín    
 
 
 
Spracoval: 
Ing. Milan Ovseník,  
Kancelária prednostu 
   
V Trenčíne, 20.6.2018    
                             
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 2.3 – Zelená a modrá infraštruktúra 
Opatrenie 2.3.3: Zelené pľúca mesta,  
Aktivita 2.3.1.2 - Zelené koridory - greenways   
 
 
 
 
 



   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 hodnotiacimi kolami. Do 
dnešného dňa boli 4 uzatvorené hodnotiace kolá, v ktorých mesto Trenčín podalo 5 projektov, 
z ktorých sú už 4 úspešné, 2 zazmluvnené a 2 vo fáze zazmluvnenia ( STRADAKL, Park M.R. 
Štefánika, Revitalizácia vnútrobloku Halašu a Vnútrobloku Východná). Vo fáze hodnotenia je projekt 
Revitalizácia Átria. 
 

Niektoré z podporovaných aktivít v predmetnej výzve sú  aj opatrenia zamerané na 
zazelenanie miest, aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, 
tzv. greenways ako aj 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 2.3 – 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, kde je dôraz 
kladený okrem zlepšenia kvality ovzdušia aj  na preferenciu riešení s vyššou vodozádržnou 
schopnosťou v území, vedúcich k zlepšeniu retenčnej schopnosti mestskej krajiny..  
 
            Vychádzajúc z PRM Trenčín, RIÚS TSK a výzvy sme pripravili   projekt zameraný na túto 
oblasť podpory -  „Zelené pľúca mesta - vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni  v 
Trenčíne“ 
 
Je zameraný na zazelenanie miest a zelené koridory pozdĺž miestnych komunikácií slúžiacich aj pre 
nemotorovú dopravu, v rámci ktorého sa má realizovať hlavná aktivita – regenerácia a obnova 
stromov a izolačnej zelene a stromoradí a komplexne zregenerovaná celá plocha  verejného 
priestranstva ul. Východná. 
 
             Hlavná aktivita projektu bude vykonaná najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP č.24/2003, ktorou sa 
vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, technickou normou STN 83 7010 
Ošetrovanie, udržovanie a ochrana stromovej vegetácie a arboristického štandardu - orez stromov, 
pričom orezy musia byť vykonané s ohľadom na druhovú ochranu živočíchov, najmä hniezdiacich 
vtákov a .realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie „ Arboristické orezy vo verejnej zeleni“  
 
Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou – arboristickými orezmi vo verejnej zeleni sú rozdelené do 
troch častí 

1. Arboristický orez vysoko vzrastlých stromov vo verejnej zeleni – orez stromov obvodovou 

redukciou a zdravotným rezom zlaňovaním. vrátane vyčistenia okolia od drevných zvyškov a 

odvozu a likvidácia (zhodnotenie) odpadu.  

2. Arboristický orez alejových stromov vo verejnej zeleni - orez stromov so zdravotným a 

redukčným rezom vrátane vyčistenia okolia od drevných zvyškov a odvozu a likvidácia 

(zhodnotenie) odpadu.  



3.  komplexne zregenerovanie plocha  verejného priestranstva o rozlohe 21 914 m2 na ul. 

Východná s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Vytvorenie 

trávnatých plôch o rozlohe 17 271m2. výsadbu nových stromov a krov. Na ploche zostanú 

všetky existujúce stromy , ktoré budú ošetrené rezom, ku ktorým   bude vysadených 25 

stromov -  menej používaných ovocných druhov, 25 krov - menej používaných ovocných 

druhov a 1000 stromov na vytvorenie vetrolamu. 

Predpokladaná doba realizácie projektu je cca 10 mesiacov, max. do 31.10.2019 
 
                Z vyššie uvedeného vám predkladám návrh na schválenie predloženie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok na   budovanie ( obnovu) zelenej infraštruktúry realizáciou projektu 
„Zelené pľúca mesta - Revitalizácia priestoru átria Trenčín“ a  „Zelené pľúca mesta - vysoko 
vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni  v Trenčíne“ vo výzve kód: IROP-PO4-SC431-
2017-16 do termínu uzatvorenia 5. hodnotiaceho kola, t. j . do 09.07.2018.  

        
       Predpokladaná výška oprávnených výdavkov projektu „Zelené pľúca mesta - vysoko 

vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni  v Trenčíne“ vo výške 344 317,63 € bez  DPH 
bola vyčíslená na základe prieskumu trhových cien za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty 
zákazky a zahŕňa aj výdavky na interné riadenie projektu. 

 
                Finančné krytie projektu je v Programovom rozpočte Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020 
schválenom uznesením Mestského zastupiteľstva č. 1178 zo dňa 13.12.2017 zabezpečené v 
programe 10: Životné prostredie 10.1: Verejná zeleň v celom objeme.  
 
              Požadovaná forma prijímania NFP tak bude v prípade projektu „Zelené pľúca mesta - 
Revitalizácia priestoru átria Trenčín“ formou systému predfinancovania, čo nevytvorí zásadnejší tlak 
na prechodnú potrebu finančných prostriedkov na celú investíciu s následnou refundáciou 95 % 
oprávnených výdavkov zo strany poskytovateľa.  

 
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.  

 
Hodnota zmluvy/zmlúv  je  max. 344 317,63 € bez DPH 
 

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) 50.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín podľa písmena d) tohto 
odseku, 
b) 50.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na poskytnutie služby okrem 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,   
c) 150.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,  
d) 200.000 € bez DPH, ak ide o zákazku  na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre 
zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo 
zariadenia podľa osobitného predpisu, ak tieto poskytujú stravovanie,   
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 
 
 

Vzhľadom na vyššie uvedené Vám predkladáme  tento návrh: 
 
 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
Schvaľuje 
 
1) 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „„Zelené pľúca mesta - vysoko 
vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni  v Trenčíne““ 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 21 150,91 EUR 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Trenčín. 
 
2)  

 Zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - zákazku na dodanie služieb„ Arboristické orezy vo 
verejnej zeleni“ ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ, výsledkom ktorej bude 
uzavretie zmluvy/zmlúv s predpokladanou  hodnotou zákazky  max.  344 317,63 € bez DPH. 


