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            Návrh  
  

na schválenie predloženia žiadosti mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na podporu 
zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk v rámci výzvy kód: IROP-PO7-SC73-2021-87 

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 31.1.2022 
 

 
 
 
 
 
 



 
 Dôvodová správa 

 
A.  

            Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v pozícii Riadiaceho orgánu pre 
Integrovaný regionálny operačný program zverejnil dňa 29.12.2021 v rámci Prioritnej osi 7: REACT-EU, 
Investičnej priority 7.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, výzvu s kódom IROP-PO7-SC73-2021-87 na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu zelenej 
infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk.  
  
           Výzva IROP-PO7-SC73-2021-87  je otvorená, v tejto výzve sú pevne stanovené prvé 2. 
hodnotiace kolá. Uzavretie 1. hodnotiaceho kola je naplánované na 1.3.2022, uzavretie 2. hodnotiaceho 
kola je naplánované na 2.5.2022, ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom 
intervale do vyčerpania alokácie.   Indikatívna výška alokácie na celé územie Slovenska je stanovená 
na 13 285 145 € (Zdroj EÚ).  
 

Mesto Trenčín v rámci podobne zameraných výziev  v rokoch 2017 – 2021 prostredníctvom 
IROP doposiaľ podalo 11 Žiadostí o nenávratný finančný príspevok kumulatívne vo výške   takmer  
4,35 mil. € 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) 

10. Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín 

11. Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Rozkvet, Trenčín 

Deväť projektov bolo schválených a sú v rôznom štádiu realizácie, respektíve sú už zrealizované. 
Posledné dva projekty sú aktuálne predmetom odborného hodnotenia. 
 
                        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 (vnútrobloku) v mestskej časti Sihoť: „Revitalizácia vnútrobloku Pádivec“.  

  Hlavná aktivita projektu „Revitalizácia vnútrobloku Pádivec,“ bude realizovaná v zmysle 
projektovej dokumentácie pre stavbu „Revitalizácia vnútrobloku Pádivec vypracovanej spoločnosťou 
Kvitnúce záhrady, s.r.o.  



 
Jedná sa o revitalizáciu vnútrobloku ohraničeného ulicami Pádivého, Opatovská, Ivana Krasku. 

Rozsah riešeného územia je približne 8 500 m2. V rámci architektonického riešenia je priestor rozdelený 
na 6 hlavných zón – Záhradka, Voda, Pre najmenších, Zvuk, Adrenalín, Teen podľa zamerania pre koho 
je daná zóna určená. Predmetom projektu je rekonštrukcia/revitalizácia existujúceho detského ihriska 
Pádivec. Investičná akcia pozostáva z búracích prác, realizácie spevnených plôch, prvkov drobnej 
architektúry, sadovníckych úprav, závlahového systému, prípojky vody, prípojky NN, kamerového 
systému a verejného osvetlenia.  

Súčasťou projektu sú vyvýšené záhony vo verejnom priestore, bezpečná zóna pre najmenšie 
deti s hracími prvkami a pieskoviskom, hracie prvky pre staršie deti a teenagerov. Súčasťou vnútrobloku 
je aj vonkajšia učebňa, ktorú môžu využiť materské škôlky v susedstve. V srdci riešeného priestoru je 
umiestnená zóna s vodnými prvkami. V stredovom priestore bude vybudovaná plocha, ktorá môže slúžiť 
na rôzne komunitné akcie. Hracie prvky, ktoré sú súčasťou projektu sú rozmiestnené vo viacerých 
častiach revitalizovaného priestoru a sú určené viacerým vekovým skupinám. 

V rámci obnovy zelene sú všetky rastliny starostlivo vybrané s ohľadom na zmenu klimatických 
podmienok. Pôjde o komplexnú rekonštrukciu zelene s ohľadom na trvalú udržateľnosť. Súčasťou je aj 
automatické zavlažovanie trávnika.  

Projekt zahrňuje aj rôzne hmyzie domčeky, pre voľne žijúci hmyz. Projekt ďalej počíta 
s rekonštrukciou osvetlenia. V rámci mobiliáru budú súčasťou projektu lavičky, stoličky s podrúčkami, 
kreslá s podrúčkami, detské stoličky otočný gril, stoly, fontána na pitie a umytie rúk, smetné koše 
a cyklostojany. 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-
PO7-SC73-2021-87  s názvom:  
 

„Revitalizácia vnútrobloku Pádivec“, v predpokladanej výške celkových oprávnených 
výdavkov (COV) 936 295,00 Eur. 
 
 
            Predpokladaná výška COV na uvedený projekt bola vyčíslená na základe rozpočtu stavby.  
 
 

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. 

Mesto Trenčín plánuje vyhlásiť podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác 
„Revitalizácia vnútrobloku Pádivec“. Jedná sa o zákazku na rekonštrukciu detského ihriska Pádivec. 
Investičná akcia pozostáva z búracích prác, realizácie spevnených plôch, prvkov drobnej architektúry, 
sadovníckych úprav, závlahového systému, prípojky vody, prípojky NN, kamerového systému 
a verejného osvetlenia.  
  

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 je max: 780 246,00  € bez DPH. 
 
   

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 ide o 
podlimitnú zákazku alebo nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenie 
stavebných prác, dodanie tovaru, ktorými sú potraviny a na poskytnutie služby podľa prílohy č.1 k 



zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších 5 predpisov, v závislosti od jej predpokladanej hodnoty podľa aktuálne platných finančných 
limitov stanovených zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a /alebo vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre 
nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov. 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 „Revitalizácia vnútrobloku 
Pádivec“. 

 
 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
 
Schvaľuje 
 
 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Revitalizácia vnútrobloku Pádivec“ 
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87, 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  46.820,00 EUR 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Trenčín. 
 

e) zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku na uskutočnenie 
stavebných prác „Revitalizácia vnútrobloku Pádivec“ s predpokladanou hodnotou 
zákazky maximálne: 780 246,00 € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný 
obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy o dielo/zmlúv o dielo 

 


