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Mestské zastupiteľstvo        V Trenčíne   7.4.2021 
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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 

              
 

 
 
 

 
 
         

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 Rozkvet, 
Trenčín. 

 
 

 



 
           
        Hlavná aktivita projektu „Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Rozkvet, 

Trenčín“ bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie pre stavbu „Rozkvet – oprava námestia“ 
vypracovanej generálnym projektantom Bytop, s.r.o., Opatovská 246/103 Trenčín s predpokladaným 
termínom realizácie projektu v roku 2021.   

 
                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 Rozkvet, Trenčín v predpokladanej výške COV 325 966,84 Eur. 
 
Verejné obstarávanie je v stave po vyhodnotení všetkých ponúk, uchádzačom bola zaslaná informácia 
o výsledku verejného obstarávania. V súčasnosti čakáme na predloženie zmlúv. 
 
            Predpokladaná výška COV na uvedený projekt bola vyčíslená na základe rozpočtov jednotlivých 
stavieb.  
 
           
                Uvedený projekt bude financovaný z mestského rozpočtu z programu č. 8. – Šport a mládež, 
podprogramu č. 4 – Detské ihriská a oddychové zóny, následne po schválení predloženej Žiadosti 
o NFP a podpísaní zmluvy o poskytnutí NFP bude môcť byť refundovaný do výšky 95% celkových 
oprávnených výdavkov projektu.  
 

 
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 Rozkvet, 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  16 299,00 EUR 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Trenčín. 
 
 
 


