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            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-SC431-2021-65 a návrh na schválenie s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť 

verejné obstarávanie 
              

 
 
 

 
 
         

Predkladá:       Návrh na uznesenie:  
Mgr. Richard Rybníček       na samostatnej prílohe  
primátor mesta Trenčín    
 
 
 
Spracoval: 
Ing. Ivana Latkóczyová  
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,  
 
V Trenčíne 26.3.2021 
 

 
 
 



 Dôvodová správa 
 
A.  

                          Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v pozícii Riadiaceho 
orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnil dňa 26.3.2021 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 s kódom: IROP-PO4-SC431-2021-65 na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú 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 IROP-PO4-SC431-2021-65 je otvorená, v tejto výzve sú pevne stanovené prvé 2. 
hodnotiace kolá. Uzavretie 1. hodnotiaceho kola je naplánované na 28.5.2021, uzavretie 2. 
hodnotiaceho kola je naplánované na 28.7.2021, ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v 
dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.   Indikatívna výška alokácie na celé územie Slovenska 
je stanovená na 17 000 000 € (Zdroj EÚ).  
Mesto Trenčín v rámci obdobnej výzvy v rokoch 2017 – 2020 prostredníctvom IROP doposiaľ podalo 9 
Žiadostí o nenávratný finančný príspevok kumulatívne vo výške   3,713 Mil. Eur vyjadrených v 
celkových oprávnených výdavkoch Konkrétne sa jednalo o tieto projekty: 
 

1. „Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku M. R. Štefánika, Trenčín“  
2. „Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu.“  
3. „Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej 

infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku J. Halašu“ 

4. „Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej 

infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ulica“ 

5. „Zelené pľúca mesta - Revitalizácia priestoru átria Trenčín“ 

6. „Zelené pľúca mesta - vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni  v Trenčíne“ 

7. Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej 

infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihoť, vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská 

a Gagarinova (Magnus) 

8. Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku ÚSPECH, Trenčín 

9. Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej 

infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihoť, Turkovej ul.(Slimáčik) 

Všetkých deväť projektov bolo schválených a sú v rôznom štádiu realizácie, respektíve sú už 
zrealizované.  
 
                        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. 
   

 MsÚ Trenčín pripravil ďalší projekt, ktorý je zameraný na úpravu a revitalizáciu  verejného 
priestranstva v mestskej časti Sihoť: Zelené pľúca mesta– Revitalizácia verejného priestoru Považská, 
Trenčín. 

 
  



Hlavná aktivita projektu „Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Považská, 
Trenčín“ bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie pre stavbu „Detské ihrisko 
“Považská“, Považská ulica, Trenčín vypracovanej Ing. arch. Michalom Vojtekom, Beckovská 5, 
911 01 Trenčín s predpokladaným termínom realizácie projektu v roku 2022 

Detské ihrisko na Považskej ulici v Trenčíne je prioritne navrhnuté pre cieľovú skupinu detí vo 
veku 3-15 rokov. Vstup na detské ihrisko je zo severnej strany parcely. Oblasť vstupu ponúka možnosť 
odkladania bicyklov a priamo nadväzuje na chodník, ktorého organický tvar vytvára základný motív 
architektonického návrhu ihriska. Chodník je prepojený do uzavretého okruhu s asfaltovým povrchom, 
čo umožňuje okrem prevádzkového prepojenia jednotlivých funkčných zón ihriska aj možnosť naučiť sa 
bicyklovať, prípadne používať odrážadlá. Jednoliaty tvar hlavného chodníka je jemne narušený tromi 
priamočiarymi chodníkmi z betónových veľkoformátových platní, ktoré členia vnútornú plochu 
vymedzenú chodníkom, a zároveň prepájajú protiľahlú východnú a západnú časť ihriska. V severnej 
polovici ihriska sú umiestnené herné prvky zamerané prevažne na deti v mladšom veku cca 3-10 rokov 
a v južnej časti prvky pre deti v staršom veku cca 10-15 rokov. V rámci vnútorného priestoru hlavného 
chodníka je umiestnené pieskovisko kruhového tvaru, rôzne typy hojdačiek, 2 sústavy preliezačiek, 
reťazová hojdačka, hrací domček a balančná doska. V južnej časti ihriska sú situované herné prvky s 
jemne športovým charakterom – lanová dráha, trampolína, preliezačka a balančné prvky. V západnej 
časti ihriska je situovaný pieskový transportný systém. 
Centrálna oddychová zóna je situovaná vo východnej časti ihriska, pri čom sekundárne oddychové 
plochy sú situované po obvode parcely a priamo prepojené s oplotením. Forma oplotenia sa výrazovo 
nesie v charaktere amorfných pôdorysných tvarov ihriska a dotvára organickú architektonickú formu. Je 
navrhovaná vo forme drevených dosiek v pravidelnom rastri, ktorých rozdielne výšky vytvárajú obrazy 
vĺn. 

Zeleň je v návrhu riešená v rôznych formách. Návrh zachováva vzrastlé borovice, ktoré sú doplnené po 
obvode parcely nízkou až stredne vysokou výsadbou krovín a trvaliek, tie sa striedajú s trávnatými 
plochami. Východná hranica je vymedzená živým plotom a južná pletivom obrasteným popínavými 
rastlinami.   

 
                Na základe vyššie uvedeného vám predkladám návrh na schválenie predloženia žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok na   revitalizáciu verejného priestoru s uplatnením ekologických princípov 
tvorby a ochrany zelene a na   budovanie ( obnovu) zelenej infraštruktúry vo výzve kód IROP-PO4-
SC431-2021-65 do termínu uzatvorenia hodnotiaceho kola s názvom Zelené pľúca mesta – 
Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín v predpokladanej výške COV 270 255,96 Eur. 
 
 
            Predpokladaná výška COV na uvedený projekt bola vyčíslená na základe rozpočtu stavby.  
 
Finančné krytie projektov vo výške spolufinancovania mesta Trenčín je  v návrhu Programového 
rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 – 2022 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. 
           
                 
Zoznam použitých skratiek: 
 

DPH – daň z pridanej hodnoty 
EÚ- Európska únia 
IROP – Integrovaný regionálny operačný program 
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 
COV – Celkové oprávnené výdavky 



 

 

 
Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
 
Schvaľuje 
 
 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Zelené pľúca mesta – Revitalizácia 
verejného priestoru Považská, Trenčín“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-
SC431-2021-65, 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  13 513,00 EUR 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Trenčín. 
 
 

B. 

Mesto Trenčín plánuje vyhlásiť podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác Zelené 
pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín.  

 
Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky určenej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v platnom znení, je v zmysle platnej legislatívy potrebné na uzavretie zmluvy 
aplikovať postupy verejného obstarávania. 
 
Predpokladaná hodnota tejto zákazky  na obdobie trvania zmluvy je max: 225 213,30 € bez DPH. 

 
Uskutočnenie tejto zákazky je finančne kryté  rozpočtom mesta Trenčín na rok 2021.    

 
V zmysle čl. 3 ods.5 písm. a) podpísmena a) 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) 70.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín podľa písmena d) tohto 
odseku, 
b) 70.000 € 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 prepisov, 
c) 180.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, 
d) 221.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny,  
e) 260.000 € 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. 
 
 
 



Vzhľadom na vyššie uvedené Vám predkladám návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné 
obstarávanie -  podlimitnú zákazku   na uskutočnenie stavebných prác „Zelené pľúca mesta – 
Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín“. 

 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
schvaľuje 

 
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku   na uskutočnenie stavebných 

prác „Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín“ 
s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne: 225 213,30 € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín 
ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy o dielo. 
 


