
Názov projektovej aktivity:

Vnútorný dopravný okruh - Orechovský most

§ 24 Zákona č. 121/2022 Z. z.  o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN  do roku 2029

"Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy "

PROJEKTOVÝ ZÁMER NAVRHOVANÝ NA 
ZARADENIE DO INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ 

INVESTÍCIE
Názov projektového zámeru:

1.1.1.  Rýchla, integrovaná a univerzálna verejná doprava s 
efektívnymi cestami automobilom bez zvyšovania dopytu
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1. Identifikácia žiadateľa

Názov Mesto Trenčín
IČO 00312037

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko kontaktnej 
osoby

Ing. Milan Ovseník

Adresa Mierové nám. 1/2, 911 64
Email milan.ovsenik@trencin.sk
Telefónne číslo

2. Identifikácia partnera

Partner 1
Názov  - 
IČO  - 

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko kontaktnej 
osoby
Adresa
Email
Telefónne číslo
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 5 partnerov slačte tlačidlo "+" vľavo

3. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov projektového zámeru Vnútorný dopravný okruh - Orechovovský most
Príslušný politický cieľ CP 2 - Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na hospodárstvo s nulovou 

bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej 
transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny 
klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej 
mobility

Príslušný špecifický cieľ RSO2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na 
hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka 

Príslušná priorita Integrovanej 
územnej stratégie

Príslušný špecifický cieľ 
Integrovanej územnej stratégie

Príslušná priorita špecifickej 
časti IÚS pre SPR resp. UMR

1. Udržateľná multimodálna mestská mobilita MFO Trenčín

Príslušný špecifický cieľ 
špecifickej časti IÚS pre SPR 
resp. UMR

1.1. Menej áut, viac miesta pre život
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Zdôvodnenie realizácie 
projektového zámeru vybraným 
žiadateľom

Projektový zámer je súčasťou dlhodobo pripravovanej koncepcie mesta Trenčín. Je pevne 
zakotvený vo všetkých rozvojových strategických dokumentoch mesta Trenčín (v 
pripravovanom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 
2029 s výhľadom do roku 2050, Integrovaná územná stratégia "Životaschopný Trenčín SiTy", 
Plán udržateľnej mestskej mobility ). Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom 
mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 7. Projektový zámer je zároveň výstupom Plánu 
udržateľnej mestskej mobility mesta Trenčín. Je súčasťou širšej zmeny dopravného riešenia v 
centre mesta Trenčín a spoločne s komplementárnymi projektami synergicky pôsobí na zmenu 
dopravného správania ako aj zrýchlenie a zefektívnenie dopravy v krajskom meste

Zdôvodnenie realizácie 
projektového zámeru vybraným 
partnerom

Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). 
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4. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto realizácie 1
Okres Trenčín
Obec Trenčín
Ulica Vlárska, Mládežnícka, Na Ostrove
Súpisné a orientačné číslo 91101
PSČ
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)

MFO Trenčín

Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)

Miesto realizácie 2
Okres
Obec
Ulica
Súpisné a orientačné číslo
PSČ
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)
Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)

Miesto realizácie 3
Okres
Obec
Ulica
Súpisné a orientačné číslo
PSČ
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)
Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 miest realizácie slačte tlačidlo "+" vľavo
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 25 miest realizácie slačte tlačidlo "+" vľavo

5. Priorizácia projektu v rámci regiónu
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6. Popis projektového zámeru

Ciele projektového zámeru

Cieľ 1 Prepojenie ľavého a pravého  brehu Váhu novým mostom a efektívnejšia doprava
Cieľ 2 Vytvorenie časti vnútorného mestského okruhu s efektívnejšou verejnou dopravou
Cieľ 3

Popis východiskovej situácie
V súčasnosti je dopravná situácia v meste Trenčín zlá najmä a to najmä počas dopravných špičiek. Cez Hasičskú ulicu prejde denne 
takmer 40 tis. vozidiel, čím sa radi k najviac vyťaženým cestám I. triedy v ráci SR. Problémom nie je len zdržanie sa v premávke (nie 
len autobomily, ale aj prostriedky verejnej osobnej dopravy), ale aj množstvo exhalátov, ktoré v tomto úseku vplyvom množstva 
pomaly idúcich áut znečisťujú centrum mesta a majú aj negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva. Zároveň v rámci mesta Trenčín 
existujú v súčasnosti 2 cestné mosty cez Váh (starý z 50tych rokov 20 storočia a nový most z roku 2015). Tieto sú takisto enormne 
zaťažené,pričom starý most je často opravovaný z dôvodu jeho nevyhovujúceho stavu. 

Udržateľnosť aktivít projektu po skončení realizácie projektu

Žiadateľ uvedie na základe akého dokumentu (napr. v rámci PHRSR, IÚS, UMR, resp. z iných strategických dokumentov v rámci 
regiónu a pod.) je uvedený projekt priorizovaný v regióne,pričom tiež popíše hlavné dôvody jeho prioritizácie pred inými projektmi. 
Žiadateľ popíše prínosy projektu v rámci regiónu (vo väzbe na zameranie a charakter aktivít projektu a ich dopad k napĺňaniu 
priorít regiónu). 

Uvedený projekt je súčasťou všetkých aktuálnych rozvojových stratégií mesta Trenčín a reaguje na potrebu výstavby nového 
mostného prepojenia. Predmet projektu je identifikovaný v PHRSR mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 pod aktivitou 2.1.3.1 
Realizácia nových ciest na území mesta a nových mestských komunikácií v rámci rozvoja nových štvrtí (nový most cez Ostrov do 
Orechového) a takisto ako opatrenie z Plánu udržateľnej mestskej mobility "Nový most cez Ostrov do Orechového (A5.2). Uvedený 
projekt slúži pre potreby širšieho územia, okrem krajského mesta sú to najmä obce v severo západnej časti MFO Trenčín 
(Zamarovce, Skalka nad Váhom), ale aj iné obce mimo MFO. Spolu s ďalšími komplementárnymi projektami jeho realizácia prispeje 
k zeeftívneniu dopravy v centre krajského mesta, ako aj k zmene dopravného správania smerom k udržateľnej mobilite.

Ako bude projekt prispievať na realizáciu ďalších nadväzujúcich investícií v regióne. Ako je riešená účelnosť projektu pre región a 
jeho prínos pre cieľové skupiny projektu.

Cieľom projektu je odľahčenie dopravy v centre mesta a najmä nadväznosť na ďalšie veľké investičné aktivity vo vzťahu k zmene 
dopravy v rámci krajského mesta Trenčín (jedná sa najmä o súvis so zmenou trasy prieťahu cesty I./61 v centre mesta a vytvorenie 
vnútorného mestského okruhu na priľahlých uliciach,  ako aj budovanie bus pruhov). Uvedený projekt nadväzuje aj na cyklotrasy, 
ktoré sú vybudované, alebo sa pripravujú (Vážska cyklomagistrála) na oboch brehoch rieky Váh a takisto na zastávky MHD. 
Realizáciou projektu sa zároveň zabezpečí prístup do Alúvia Orechovského potoka priamo z mosta. Cieľovými skupinami projektu 
sú obyvatelia a návštevníci mesta Trenčín, pričom dôraz sa kladie na udržateľnú formu mestskej mobility (cyklo, peší, verejná 
osobná doprava) a jej uprednostnenie pred individuálnou automobilovou dopravou.
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7. Návrh aktivít a harmonogramu realizácie 
projektového zámeru

Aktivita 1
Názov aktivity Výstavba mosta z Ostrova do Orechového 
Začiatok realizácie 10/2025
Koniec realizácie 10/2027

Aktivita 2
Názov aktivity
Začiatok realizácie
Koniec realizácie

Aktivita 3
Názov aktivity
Začiatok realizácie
Koniec realizácie

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 aktivít slačte tlačidlo "+" vľavo
Príspevok navrhovaného projektu k príslušným politickým cieľom

Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, 
realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor.  Podanie žiadosti o 
NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektoví manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí 
implementovali viac ako 20 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne 
schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.

Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru (uveďte napr. stav prípravy stavebnej dokumentácie, 
V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na vysúťaženie projektanta na dokumentáciu k uvedenému projektu. Predpokladá sa 
odovzdávanie jednotlivých stupňov PD (DÚR, DSP, DRS) v rokoch 2023 a 2024. Predpoklad realizácie projektu je v priebehu rokov 
2025 - 2027.

Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov 
projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o miestne komunikácie, cyklotrasu a bude vykonávaná dodávateľsky firmou, 
ktorá zapezpečuje bežnú údržbu komunikácií a bude financovaná z rozpočtu mesta, tak ako ostatné cestné komunikácie a 
cyklotrasy.

Administratívna, odborná a prevádzková kapacita žiadateľa na riadenie
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8. Merateľné ukazovatele
Ukazovateľ 1
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 2
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 3
Názov ukazovateľa
Merná jednotka

Žiadateľ popíše:
- obsahovú/vecnú stránku jednotlivých výdavkov na všetkých úrovniach rozpočtu,
- aké nástroje využil na overenie hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov,
- akým spôsobom bude zabezpečená finančná udržateľnosť projektu po jeho ukončení a
počas celého obdobia udržateľnosti.

Uvedený projekt je v súlade s Programom Slovensko. V rámci CP 2 -  Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na 
hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, 
zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich 
riadenia a udržateľnej mestskej mobility prispieva prechodom z individuálnej osobnej dopravy na ekologickejšiu formu dopravy, 
čím napĺňa charakter udržateľnej mestskej mobility (RSO2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti 
prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka ) . Projekt je aj v súlade s RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, 
inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu 
k TEN-T a cezhraničnej mobility 

Spôsob realizácie aktivít projektu

Dopravný systém malého mestského okruhu počíta s doplnením nového cestného mosta ponad koryto rieky Váh medzi Ostrovom a 
Vlárskou ulicou v m.č. Orechové. Navrhnutý je železobetónový most so zavesenou mostovkou (zavesený most), uloženie mostovky 
je krajných oporách a jednom dominantnom stredovom pilieri. Pre tento variant je signifikantný mohutný zošikmený betónový 
pylón, založený na pravom brehu Váhu. Svojou hmotnosťou tvorí protiváhu k zavesenej ľahkej oceľovej mostovke. Na zavesenie 
mostu slúžia pevné ťahové oceľové laná. Svojím zjavom tvorí dominantu lokality, inak, pôsobí pomerne technicky a menej 
pobytovo. V súvislosti s doplnením cestného mostu do dopravného systému, bude potrebné upraviť križovatku v napojení na 
Vlársku ul. a v napojení na ul. Mládežnícku. Navrhnuté je riešenie pomocou malej okružnej križovatky. Súčasťou týchto úprav bude 
aj preložka chodníkov a oplotení v celom upravovanom úseku ul. Vlárskej. Pre zlepšenie prejazdnosti celého mestského okruhu 
bude upravená aj križovatka cesty I/61 (ul. Bratislavská) a cesty II/507 (ul. Vlárska). Do jestvujúcej okružnej križovatky budú pridané 
jazdné pruhy a doplnené prvky turbookružnej križovatky. Na ul. Mládežníckej narastie intenzita dopravy, preto bude jestvujúci 
cyklopiktokoridor nahradený samostatnou cestičkou pre cyklistov, súbežne s chodníkom pre peších. Realizáciou projektu dôjde k 
zrýchleniu dopravy v rámci centra mesta a cez vytvorený sytém vnútorného mestského okruhu spolu s ostatnými dopravnými 
projektami aj k lepšiemu využitiu udržateľnej forme dopravy. Časovo sa projekt pripravuje na realizáciu v priebehu rokov 2025 - 
2028 v závislosti od povoľovacích procesov.

Finančná a ekonomická stránka projektu
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Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 4
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 5
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 ukazovateľov slačte tlačidlo "+" vľavo

9. Rozpočet projektového zámeru

Rozpočet žiadateľa (celkové 
oprávnené výdavky)
Výdavky 1
Názov skupiny výdavkov Stavebné práce
Suma (EUR) 15 000 000,00
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Výdavky 2
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 3
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 4
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 5
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov slačte tlačidlo "+" vľavo

Celkom za žiadateľa (EUR) 15 000 000,00

Rozpočet Partnera 1 
(celkové oprávnené 
výdavky)
Výdavky 1
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 2
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 3
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 4
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 5
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo
Celkom za partnera (EUR) 0,00

pre zobrazenie voľných riadkov pre skupiny výdavkov ďalších partnerov (Partner 2 a viac) stlačte tlačidlo "+" vľavo
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10. Komplementárne projektové zámery

Identifikujte pripravované, predložené alebo už implementované projektové zámery, 
ktoré by podporili efekty definované realizáciou predkladaného projektového zámeru.

Komplementárny 
projektový zámer 1
Názov komplementárneho 
projektového zámeru

 Zlúčenie cesty I/61 s koridorom železničnej trate 

Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

v príprave

Komplementárny 
projektový zámer 2
Názov komplementárneho 
projektového zámeru

Preferencia VOD na uliciach Gen. M. R. Štefánika, Hasičská, Palackého, Mládežnícka,  
Braneckého a Legionárska

Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

plánovaný 

Komplementárny 
projektový zámer 3
Názov komplementárneho 
projektového zámeru

Integrovaná sieť cyklistickej dopravy v rámci MFO

Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

v príprave

Komplementárny 
projektový zámer 4
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

Komplementárny 
projektový zámer 5
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 komplementárnych projektových zámerov slačte tlačidlo "+" vľavo

11. Iné údaje (ak relevantné)

napr. riziká projektového zámeru, resp. ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.
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12. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:
 všetky informácie obsiahnuté v projektovom zámere sú úplné, pravdivé a správne,
 zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektového zámeru tak, aby nebola 

ohrozená jeho implementácia,
 na oprávnené výdavky uvedené v projektovom zámere nežiadam o inú pomoc, resp. 

požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných 
právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol 
poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu,

 som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
 som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na 

vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania 
o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektového zámeru (napr. možnosť mimoriadneho 
ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov).

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa 
týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním 
všetkých uvedených osobných údajov.

Miesto podpisu Trenčín
Dátum podpisu DD.MM.YYYY
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu

Mgr. Richard Rybníček

Subjekt mesto Trenčín
Podpis
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Záchytné parkovisko Pred Poľom

§ 24 Zákona č. 121/2022 Z. z.  o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN  do roku 2029

"Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy "

PROJEKTOVÝ ZÁMER NAVRHOVANÝ NA 
ZARADENIE DO INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ 

INVESTÍCIE
Názov projektového zámeru:

Rýchla, integrovaná a univerzálna verejná doprava s 
efektívnymi cestami automobilom bez zvyšovania 

dopytu
Názov projektovej aktivity:
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1. Identifikácia žiadateľa

Názov Mesto Trenčín
IČO 00312037

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko kontaktnej 
osoby

Ing. Milan Ovseník

Adresa Mierové nám. 1/2, 911 64
Email milan.ovsenik@trencin.sk
Telefónne číslo

2. Identifikácia partnera

Partner 1
Názov  - 
IČO  - 

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko kontaktnej 
osoby
Adresa
Email
Telefónne číslo
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 5 partnerov slačte tlačidlo "+" vľavo

3. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov projektového zámeru Záchytné parkovisko Pred Poľom
Príslušný politický cieľ CP 2 - Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na hospodárstvo s nulovou 

bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej 
transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny 
klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej 
mobility

Príslušný špecifický cieľ RSO2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na 
hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka 

Príslušná priorita Integrovanej 
územnej stratégie

Príslušný špecifický cieľ 
Integrovanej územnej stratégie

Príslušná priorita špecifickej 
časti IÚS pre SPR resp. UMR

1. Udržateľná multimodálna mestská mobilita MFO Trenčín

Príslušný špecifický cieľ 
špecifickej časti IÚS pre SPR 
resp. UMR

1.1. Menej áut, viac miesta pre život
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Zdôvodnenie realizácie 
projektového zámeru vybraným 
žiadateľom

Projektový zámer je súčasťou dlhodobo pripravovanej koncepcie mesta Trenčín. Je pevne 
zakotvený vo všetkých rozvojových strategických dokumentoch mesta Trenčín (v 
pripravovanom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 
2029 s výhľadom do roku 2050, Integrovaná územná stratégia "Životaschopný Trenčín SiTy", 
Plán udržateľnej mestskej mobility ). Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom 
mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 7. 

Zdôvodnenie realizácie 
projektového zámeru vybraným 
partnerom

Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). 

14  



4. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto realizácie 1
Okres Trenčín
Obec Trenčín
Ulica Pred Poľom
Súpisné a orientačné číslo
PSČ 91101
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)

MFO Trenčín

Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)

Miesto realizácie 2
Okres
Obec
Ulica
Súpisné a orientačné číslo
PSČ
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)
Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)

Miesto realizácie 3
Okres
Obec
Ulica
Súpisné a orientačné číslo
PSČ
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)
Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 miest realizácie slačte tlačidlo "+" vľavo
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 25 miest realizácie slačte tlačidlo "+" vľavo

5. Priorizácia projektu v rámci regiónu
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6. Popis projektového zámeru

Ciele projektového zámeru

Cieľ 1 Vytvorenie záchytného parkoviska v meste Trenčín v smere so severu
Cieľ 2 Umožnenie prestupu z individuálnej automobilovej dopravy na ekologickejšiu formu dopravy 

(VOD, elektrokolobežky, bicykle)
Cieľ 3

Popis východiskovej situácie
V súčasnosti na vstupe do mesta zo severu neexistuje možnosť zaparkovať osobné motorové mozidlo a pokračovať ďalej za svojím 
cieľom do centra ekologickou formou dopravy. Jediná možnosť je parkovanie na sídlisku Pred Poľom, ale to nerieši ďalší spôsob 
prepravy. V realizovanom území sa nachádza vhodná plocha, ktorá nie je inak využiteľná a vytvorenie záchytného parkoviska je 
vhodným riešením jej využitia. V danom území je existuje napojenie na cyklistické komunikácie ako aj dostupnosť k linkám verejnej 
osobnej dopravy.

Udržateľnosť aktivít projektu po skončení realizácie projektu

Žiadateľ uvedie na základe akého dokumentu (napr. v rámci PHRSR, IÚS, UMR, resp. z iných strategických dokumentov v rámci 
regiónu a pod.) je uvedený projekt priorizovaný v regióne,pričom tiež popíše hlavné dôvody jeho prioritizácie pred inými projektmi. 
Žiadateľ popíše prínosy projektu v rámci regiónu (vo väzbe na zameranie a charakter aktivít projektu a ich dopad k napĺňaniu 
priorít regiónu). 

Realizácia projektu Záchytného parkoviska s bikesharingom pred Poľom rieši potrebu vybudovania záchytného parkoviska v smere 
z Dubnice nad Váhom, Trenčianskej Teplej (zo severu). Potreba budovania takéhoto parkoviska vyplynula z Plánu udržateľnej 
mobility mesta Trenčín (na základe dopravného modelovania), je súčasťou PHRSR mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom 
do roku 2025 ako priorita 2.1.3.2 Záchytné parkoviská "Zaparkuj a jazdi". Tento projekt je súčasťou navrhovanej IÚS MFO Trenčín. 
Prínosom projektu je zachytávanie áut návštevníkov mesta Trenčín prichádzajúcich zo severu (za prácou, školou, kultúrno-
spoločenským dianím a pod.) a tým odľahčenie parkovísk v centre mesta. Návštevníci pokračujú ďalej za svojím cieľom verejnou 
osobnou dopravou, alebo bicyklom, či elektrokolobežkami.

Ako bude projekt prispievať na realizáciu ďalších nadväzujúcich investícií v regióne. Ako je riešená účelnosť projektu pre región a 
jeho prínos pre cieľové skupiny projektu.

Zmyslom projektu je odľahčenie dopravy v centre mesta, poskytnutie najmä návštevníkom mesta z obcí jeho MFO možnosť 
pohodlne parkovať a prestúpiť na iný typ dopravy smerom za cieľom svojho záujmu (najmä VOD, elektrokolobežky, bicykle). Volia 
tak ekologickejšiu formu dopravy do centra mesta
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7. Návrh aktivít a harmonogramu realizácie 
projektového zámeru

Aktivita 1
Názov aktivity Výstavba záchytného parkoviska pred Poľom
Začiatok realizácie
Koniec realizácie

Aktivita 2
Názov aktivity
Začiatok realizácie
Koniec realizácie

Aktivita 3
Názov aktivity
Začiatok realizácie
Koniec realizácie

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 aktivít slačte tlačidlo "+" vľavo

Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru (uveďte napr. stav prípravy stavebnej dokumentácie, 
V súčasnosti je spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie, prebieha príprava dokumentácie pre stavebné povolenie a 
zároveň sa rozbieha vysporiadanie pozemkou pod budúcou stavbou záchytného parkoviska

Príspevok navrhovaného projektu k príslušným politickým cieľom

Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov 
projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o zeleň, mobiliár a údržbu verejného priestranstva bude mať na starosti 
organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová organizácia. Starostlivosť o parkoviská a miestne 
komunikácie bude vykonávaná dodávateľsky.

Administratívna, odborná a prevádzková kapacita žiadateľa na riadenie
Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, 
realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor.  Podanie žiadosti o 
NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektoví manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí 
implementovali viac ako 20 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne 
schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.
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8. Merateľné ukazovatele
Ukazovateľ 1
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 2
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota

Finančná a ekonomická stránka projektu
Žiadateľ popíše:
- obsahovú/vecnú stránku jednotlivých výdavkov na všetkých úrovniach rozpočtu,
- aké nástroje využil na overenie hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov,
- akým spôsobom bude zabezpečená finančná udržateľnosť projektu po jeho ukončení a
počas celého obdobia udržateľnosti.

Uvedený projekt je v súlade s Programom Slovensko. V rámci CP 2 -  Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na 
hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, 
zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich 
riadenia a udržateľnej mestskej mobility prispieva prechodom z individuálnej osobnej dopravy na ekologickejšiu formu dopravy, 
čím napĺňa charakter udržateľnej mestskej mobility (RSO2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti 
prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka ) 

Spôsob realizácie aktivít projektu

Projekt sa bude realizovať vybudovaním záchytného parkoviska typu P + R (Zaparkuj a jazdi), na ktorom bude vytvorených 73 
parkovacích miest (dlhodobých). Z nich budú 4% vyhradené pre ZŤP a 20% bude stavebne pripravených na osadenie nabíjacích 
staníc pre elektromobily. Všetky navrhované parkovacie miesta budú navrhnuté pre osobné motorové vozidlá podskupiny O2. 
Parkovacie miesta sú navrhnuté so šikmým a kolmým radením. Šikmé parkovacie miesta (45°) sú rozmeru 2,5x4,6m. Kolmé 
parkovacie miesta sú rozmeru 2,5x4,8m s možnosťou presahu vozidla do zelene. Parkoviskové komunikácie budú navrhnuté s 
povrchom z asfaltového betónu. Použitá bude obrusná vrstva z modifikovanej asfaltovej zmesi. Parkovacie státia budú s vozovkou 
zo zámkovej dlažby. Súčasťou projektu bude aj zeleň v okolí parkoviska a dažďové záhrady na zadržiavanie vody v danom území. V 
ráci parkoviska bude osadený aj cykloprístrešok na väčší počet zdieľaných bicyklov a kolobežiek, aby bolo možné využiť pi prestupe 
tento typ dopravy. Projekt tak výraznou mierou prispieva jednak k udržateľnej mestskej doprave ako aj v adaptačným opatreniam 
na zmenu klímy (zeleň, dažďové záhrady). Cyklistické prístrešky sú napojené na sieť cyklistických komunikácií.
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Cieľová hodnota

Ukazovateľ 3
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 4
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 5
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 ukazovateľov slačte tlačidlo "+" vľavo

9. Rozpočet projektového zámeru

Rozpočet žiadateľa (celkové 
oprávnené výdavky)
Výdavky 1
Názov skupiny výdavkov Stavby 
Suma (EUR) 400 000,00
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Výdavky 2
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 3
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 4
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 5
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov slačte tlačidlo "+" vľavo

Celkom za žiadateľa (EUR) 400 000,00

Rozpočet Partnera 1 
(celkové oprávnené 
výdavky)
Výdavky 1
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 2
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 3
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 4
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 5
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo
Celkom za partnera (EUR) 0,00

pre zobrazenie voľných riadkov pre skupiny výdavkov ďalších partnerov (Partner 2 a viac) stlačte tlačidlo "+" vľavo
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10. Komplementárne projektové zámery

Identifikujte pripravované, predložené alebo už implementované projektové zámery, 
ktoré by podporili efekty definované realizáciou predkladaného projektového zámeru.

Komplementárny 
projektový zámer 1
Názov komplementárneho 
projektového zámeru

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Modernizácia 
mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti

Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

v realizácii

Komplementárny 
projektový zámer 2
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

Komplementárny 
projektový zámer 3
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

Komplementárny 
projektový zámer 4
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

Komplementárny 
projektový zámer 5
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 komplementárnych projektových zámerov slačte tlačidlo "+" vľavo

11. Iné údaje (ak relevantné)

napr. riziká projektového zámeru, resp. ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.
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12. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:
 všetky informácie obsiahnuté v projektovom zámere sú úplné, pravdivé a správne,
 zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektového zámeru tak, aby nebola 

ohrozená jeho implementácia,
 na oprávnené výdavky uvedené v projektovom zámere nežiadam o inú pomoc, resp. 

požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných 
právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol 
poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu,

 som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
 som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na 

vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania 
o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektového zámeru (napr. možnosť mimoriadneho 
ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov).

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa 
týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním 
všetkých uvedených osobných údajov.

Miesto podpisu Trenčín
Dátum podpisu DD.MM.YYYY
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu

Mgr. Richard Rybníček

Subjekt Mesto Trenčín
Podpis
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Záchytné parkovisko Biskupice

§ 24 Zákona č. 121/2022 Z. z.  o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN  do roku 2029

"Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy "

PROJEKTOVÝ ZÁMER NAVRHOVANÝ NA 
ZARADENIE DO INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ 

INVESTÍCIE
Názov projektového zámeru:

Rýchla, integrovaná a univerzálna verejná doprava s 
efektívnymi cestami automobilom bez zvyšovania 

dopytu
Názov projektovej aktivity:
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1. Identifikácia žiadateľa

Názov Mesto Trenčín
IČO 00312037

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko kontaktnej 
osoby

Ing. Milan Ovseník

Adresa Mierové nám. 1/2, 911 64
Email milan.ovsenik@trencin.sk
Telefónne číslo

2. Identifikácia partnera

Partner 1
Názov  - 
IČO  - 

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko kontaktnej 
osoby
Adresa
Email
Telefónne číslo
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 5 partnerov slačte tlačidlo "+" vľavo

3. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov projektového zámeru Záchytné parkovisko Biskupice
Príslušný politický cieľ CP 2 - Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na hospodárstvo s nulovou 

bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej 
transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny 
klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej 
mobility

Príslušný špecifický cieľ RSO2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na 
hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka 

Príslušná priorita Integrovanej 
územnej stratégie

Príslušný špecifický cieľ 
Integrovanej územnej stratégie

Príslušná priorita špecifickej 
časti IÚS pre SPR resp. UMR

1. Udržateľná multimodálna mestská mobilita MFO Trenčín

Príslušný špecifický cieľ 
špecifickej časti IÚS pre SPR 
resp. UMR

1.1. Menej áut, viac miesta pre život
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Zdôvodnenie realizácie 
projektového zámeru vybraným 
žiadateľom

Projektový zámer je súčasťou dlhodobo pripravovanej koncepcie mesta Trenčín. Je pevne 
zakotvený vo všetkých rozvojových strategických dokumentoch mesta Trenčín (v 
pripravovanom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 
2029 s výhľadom do roku 2050, Integrovaná územná stratégia "Životaschopný Trenčín SiTy", 
Plán udržateľnej mestskej mobility ). Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom 
mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 7. 

Zdôvodnenie realizácie 
projektového zámeru vybraným 
partnerom

Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). 
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4. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto realizácie 1
Okres Trenčín
Obec Trenčín
Ulica Biskupická
Súpisné a orientačné číslo
PSČ 91101
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)

MFO Trenčín

Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)

Miesto realizácie 2
Okres
Obec
Ulica
Súpisné a orientačné číslo
PSČ
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)
Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)

Miesto realizácie 3
Okres
Obec
Ulica
Súpisné a orientačné číslo
PSČ
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)
Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 miest realizácie slačte tlačidlo "+" vľavo
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 25 miest realizácie slačte tlačidlo "+" vľavo

5. Priorizácia projektu v rámci regiónu
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6. Popis projektového zámeru

Ciele projektového zámeru

Cieľ 1 Vytvorenie záchytného parkoviska v meste Trenčín v smere od juhozápadu
Cieľ 2 Umožnenie prestupu z individuálnej automobilovej dopravy na ekologickejšiu formu dopravy 

(VOD, elektrokolobežky, bicykle)
Cieľ 3 Zníženie množstva emisií prechodom na ekologickejšiu formu dopravy

Popis východiskovej situácie
V súčasnosti na vstupe do mesta z juhu neexistuje možnosť zaparkovať osobné motorové mozidlo a pokračovať ďalej za svojím 
cieľom do centra ekologickou formou dopravy. Jediná možnosť je parkovanie pri okolitých obchodných centrách, ale to v zásade 
nerieši ďalší spôsob prepravy. V realizovanom území sa nachádza vhodná plocha, ktorá nie je inak využiteľná a vytvorenie 
záchytného parkoviska je vhodným riešením jej využitia. V danom území existuje napojenie na cyklistické komunikácie ako aj 
dostupnosť k linkám verejnej osobnej dopravy.

Žiadateľ uvedie na základe akého dokumentu (napr. v rámci PHRSR, IÚS, UMR, resp. z iných strategických dokumentov v rámci 
regiónu a pod.) je uvedený projekt priorizovaný v regióne,pričom tiež popíše hlavné dôvody jeho prioritizácie pred inými projektmi. 
Žiadateľ popíše prínosy projektu v rámci regiónu (vo väzbe na zameranie a charakter aktivít projektu a ich dopad k napĺňaniu 
priorít regiónu). 

Realizácia projektu Záchytného parkoviska s bikesharingom Biskupice rieši potrebu vybudovania záchytného parkoviska  na 
juhozápadnom okraji mesta. Situované je vedľa hlavnej prístupovej trasy z diaľnice, vedúcej premostením cez Váh do Dolného 
mesta. Táto trasa je využívaná prichádzajúcimi vozidlami v smere z diaľnice D1 (od Bratislavy aj Žiliny), v smere od Nového Mesta 
nad Váhom po ceste I/61 a umožňuje prístup aj pre vozidlá od Bánoviec nad Bebravou po ceste I/9 a II/507. Jedná sa o prístupové 
komunikácie z viacerých smerov, s vysokým podielom cieľovej dopravy. Potreba budovania takéhoto parkoviska vyplynula z Plánu 
udržateľnej mobility mesta Trenčín (na základe dopravného modelovania), je súčasťou PHRSR mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s 
výhľadom do roku 2025 ako priorita 2.1.3.2 Záchytné parkoviská "Zaparkuj a jazdi". Tento projekt je súčasťou navrhovanej IÚS 
MFO Trenčín. Prínosom projektu je zachytávanie áut návštevníkov mesta Trenčín prichádzajúcich zo smeru Nové meto, Bánovce 
nad Bebravou (za prácou, školou, kultúrno-spoločenským dianím a pod.) a tým odľahčenie parkovísk v centre mesta. Návštevníci 
pokračujú ďalej za svojím cieľom verejnou osobnou dopravou, alebo bicyklom, či elektrokolobežkami.

Ako bude projekt prispievať na realizáciu ďalších nadväzujúcich investícií v regióne. Ako je riešená účelnosť projektu pre región a 
jeho prínos pre cieľové skupiny projektu.

Zmyslom projektu je odľahčenie dopravy v centre mesta, poskytnutie najmä návštevníkom mesta z obcí jeho MFO možnosť 
pohodlne parkovať a prestúpiť na iný typ dopravy smerom za cieľom svojho záujmu (najmä VOD, elektrokolobežky, bicykle). Volia 
tak ekologickejšiu formu dopravy do centra mesta. Zároveň zmenou dopravného správania sa znížia emisie v meste a zároveň sa 
odľahčí doprava priamo v centre.
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7. Návrh aktivít a harmonogramu realizácie 
projektového zámeru

Aktivita 1
Názov aktivity Výstavba záchytného parkoviska Biskupice
Začiatok realizácie
Koniec realizácie

Aktivita 2
Názov aktivity
Začiatok realizácie
Koniec realizácie

Aktivita 3
Názov aktivity
Začiatok realizácie
Koniec realizácie

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 aktivít slačte tlačidlo "+" vľavo

Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru (uveďte napr. stav prípravy stavebnej dokumentácie, 
V súčasnosti je spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie, prebieha príprava dokumentácie pre stavebné povolenie a 
zároveň sa rozbieha vysporiadanie pozemkou pod budúcou stavbou záchytného parkoviska

Príspevok navrhovaného projektu k príslušným politickým cieľom

Udržateľnosť aktivít projektu po skončení realizácie projektu
Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov 
projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o zeleň, mobiliár a údržbu verejného priestranstva bude mať na starosti 
organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová organizácia. Starostlivosť o parkoviská a miestne 
komunikácie bude vykonávaná dodávateľsky.

Administratívna, odborná a prevádzková kapacita žiadateľa na riadenie
Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, 
realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor.  Podanie žiadosti o 
NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektový manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí 
impleentovali viac ako 20 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne 
schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.

28  



8. Merateľné ukazovatele
Ukazovateľ 1
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 2
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota

Finančná a ekonomická stránka projektu
Žiadateľ popíše:
- obsahovú/vecnú stránku jednotlivých výdavkov na všetkých úrovniach rozpočtu,
- aké nástroje využil na overenie hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov,
- akým spôsobom bude zabezpečená finančná udržateľnosť projektu po jeho ukončení a
počas celého obdobia udržateľnosti.

Uvedený projekt je v súlade s Programom Slovensko. V rámci CP 2 -  Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na 
hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, 
zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich 
riadenia a udržateľnej mestskej mobility prispieva prechodom z individuálnej osobnej dopravy na ekologickejšiu formu dopravy, 
čím napĺňa charakter udržateľnej mestskej mobility (RSO2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti 
prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka ) 

Spôsob realizácie aktivít projektu

Projekt sa bude realizovať vybudovaním záchytného parkoviska typu P + R (Zaparkuj a jazdi), na ktorom bude vytvorených 129 
parkovacích miest (dlhodobých). Z nich budú 4% vyhradené pre ZŤP a 20% bude stavebne pripravených na osadenie nabíjacích 
staníc pre elektromobily. Všetky navrhované parkovacie miesta budú navrhnuté pre osobné motorové vozidlá podskupiny O2. Šírka 
parkovacích státí bude min. 2,5 m. Parkovacie miesta pre osoby ZŤP budú šírky 3,5 m. Dĺžka parkovacích miest bude 4,8 m s 
možnosťou presahu vozidla do zelene.
Protiľahlé miesta budú oddelené deliacim pásom zelene, prípadne chodníko v šírke 3,0 m. Deliaci pás umožňuje previs 
vozidiel.Parkoviskové komunikácie budú navrhnuté s povrchom z asfaltového betónu. Použitá bude obrusná vrstva z modifikovanej 
asfaltovej zmesi.Parkovacie státia budú s vozovkou z drenážnej zámkovej dlažby. Skladba vozovky bude umožňovať priesak 
povrchových vôd celým prierezom vozovky až do nezámrznej hĺbky. Na úrovni pláne vozovky budú vykonané opatrenia na zaručené 
odvedenie priesakových vôd mimo plochy vozovky a zabezpečenie únosnosti pláne počas celej doby životnosti vozovky. V rámci 
parkoviska bude osadený aj cykloprístrešok na väčší počet zdieľaných bicyklov a kolobežiek, aby bolo možné využiť pri prestupe 
tento typ dopravy. Projekt tak výraznou mierou prispieva jednak k udržateľnej mestskej doprave ako aj v adaptačným opatreniam 
na zmenu klímy (zeleň, dažďové záhrady). Cyklistické prístrešky sú napojené na sieť cyklistických komunikácií.
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Cieľová hodnota

Ukazovateľ 3
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 4
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 5
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 ukazovateľov slačte tlačidlo "+" vľavo

9. Rozpočet projektového zámeru

Rozpočet žiadateľa (celkové 
oprávnené výdavky)
Výdavky 1
Názov skupiny výdavkov Stavby 
Suma (EUR) 1 250 000,00
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Výdavky 2
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 3
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 4
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 5
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov slačte tlačidlo "+" vľavo

Celkom za žiadateľa (EUR) 1 250 000,00

Rozpočet Partnera 1 
(celkové oprávnené 
výdavky)
Výdavky 1
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 2
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 3
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 4
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 5
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo
Celkom za partnera (EUR) 0,00

pre zobrazenie voľných riadkov pre skupiny výdavkov ďalších partnerov (Partner 2 a viac) stlačte tlačidlo "+" vľavo
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10. Komplementárne projektové zámery

Identifikujte pripravované, predložené alebo už implementované projektové zámery, 
ktoré by podporili efekty definované realizáciou predkladaného projektového zámeru.

Komplementárny 
projektový zámer 1
Názov komplementárneho 
projektového zámeru

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Trasa C - ul. 
Karpatská

Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

realizovaný

Komplementárny 
projektový zámer 2
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

Komplementárny 
projektový zámer 3
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

Komplementárny 
projektový zámer 4
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

Komplementárny 
projektový zámer 5
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 komplementárnych projektových zámerov slačte tlačidlo "+" vľavo

11. Iné údaje (ak relevantné)

napr. riziká projektového zámeru, resp. ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.
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12. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:
 všetky informácie obsiahnuté v projektovom zámere sú úplné, pravdivé a správne,
 zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektového zámeru tak, aby nebola 

ohrozená jeho implementácia,
 na oprávnené výdavky uvedené v projektovom zámere nežiadam o inú pomoc, resp. 

požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných 
právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol 
poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu,

 som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
 som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na 

vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania 
o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektového zámeru (napr. možnosť mimoriadneho 
ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov).

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa 
týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním 
všetkých uvedených osobných údajov.

Miesto podpisu Trenčín
Dátum podpisu DD.MM.YYYY
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu

Mgr. Richard Rybníček

Subjekt Mesto Trenčín
Podpis
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Záchytné parkovisko  Zlatovce

§ 24 Zákona č. 121/2022 Z. z.  o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN  do roku 2029

"Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy "

PROJEKTOVÝ ZÁMER NAVRHOVANÝ NA 
ZARADENIE DO INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ 

INVESTÍCIE
Názov projektového zámeru:

Rýchla, integrovaná a univerzálna verejná doprava s 
efektívnymi cestami automobilom bez zvyšovania 

dopytu
Názov projektovej aktivity:
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1. Identifikácia žiadateľa

Názov Mesto Trenčín
IČO 00312037

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko kontaktnej 
osoby

Ing. Milan Ovseník

Adresa Mierové nám. 1/2, 911 64
Email milan.ovsenik@trencin.sk
Telefónne číslo

2. Identifikácia partnera

Partner 1
Názov  - 
IČO  - 

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko kontaktnej 
osoby
Adresa
Email
Telefónne číslo
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 5 partnerov slačte tlačidlo "+" vľavo

3. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov projektového zámeru Záchytné parkovisko s bikesharingom Biskupice
Príslušný politický cieľ CP 2 - Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na hospodárstvo s nulovou 

bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej 
transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny 
klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej 
mobility

Príslušný špecifický cieľ RSO2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na 
hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka 

Príslušná priorita Integrovanej 
územnej stratégie

Príslušný špecifický cieľ 
Integrovanej územnej stratégie

Príslušná priorita špecifickej 
časti IÚS pre SPR resp. UMR

1. Udržateľná multimodálna mestská mobilita MFO Trenčín

Príslušný špecifický cieľ 
špecifickej časti IÚS pre SPR 
resp. UMR

1.1. Menej áut, viac miesta pre život
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Zdôvodnenie realizácie 
projektového zámeru vybraným 
žiadateľom

Projektový zámer je súčasťou dlhodobo pripravovanej koncepcie mesta Trenčín. Je pevne 
zakotvený vo všetkých rozvojových strategických dokumentoch mesta Trenčín (v 
pripravovanom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 
2029 s výhľadom do roku 2050, Integrovaná územná stratégia "Životaschopný Trenčín SiTy", 
Plán udržateľnej mestskej mobility ). Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom 
mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 7. 

Zdôvodnenie realizácie 
projektového zámeru vybraným 
partnerom

Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). 
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4. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto realizácie 1
Okres Trenčín
Obec Trenčín
Ulica Bratislavská
Súpisné a orientačné číslo
PSČ 91101
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)

MFO Trenčín

Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)

Miesto realizácie 2
Okres
Obec
Ulica
Súpisné a orientačné číslo
PSČ
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)
Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)

Miesto realizácie 3
Okres
Obec
Ulica
Súpisné a orientačné číslo
PSČ
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)
Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 miest realizácie slačte tlačidlo "+" vľavo
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 25 miest realizácie slačte tlačidlo "+" vľavo

5. Priorizácia projektu v rámci regiónu
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6. Popis projektového zámeru

Ciele projektového zámeru

Cieľ 1 Vytvorenie záchytného parkoviska v meste Trenčín pri železničnej stanici Zlatovce
Cieľ 2 Umožnenie prestupu z individuálnej automobilovej dopravy na ekologickejšiu formu dopravy 

(VOD, elektrokolobežky, bicykle)
Cieľ 3

Popis východiskovej situácie
V súčasnosti pri železničnej stanici Zltovce na predmestí mesta Trenčín neexistuje dostatočné množstvo parkovacích miest na 
zaparkovanie osobných motorových vozidiel a pokračovať ďalej za svojím cieľom použitím železničnej dopravy po prídpade do 
centra ekologickou formou dopravy. Jediná možnosť je parkovanie pri blízkom nákupnom centre LIDL, ale to nerieši ďalší spôsob 
prepravy. V realizovanom území sa nachádza vhodná plocha, ktorá nie je inak využiteľná a vytvorenie záchytného parkoviska je 
vhodným riešením jej využitia. V danom území je existuje napojenie na cyklistické komunikácie ako aj dostupnosť k linkám verejnej 
osobnej dopravy.

Žiadateľ uvedie na základe akého dokumentu (napr. v rámci PHRSR, IÚS, UMR, resp. z iných strategických dokumentov v rámci 
regiónu a pod.) je uvedený projekt priorizovaný v regióne,pričom tiež popíše hlavné dôvody jeho prioritizácie pred inými projektmi. 
Žiadateľ popíše prínosy projektu v rámci regiónu (vo väzbe na zameranie a charakter aktivít projektu a ich dopad k napĺňaniu 
priorít regiónu). 

Realizácia projektu Záchytného parkoviska  Zlatovce rieši potrebu vybudovania záchytného parkoviska  pri železničnej stanici 
Zlatovce na predmestí Trenčína. Potreba budovania takéhoto parkoviska vyplynula z Plánu udržateľnej mobility mesta Trenčín (na 
základe dopravného modelovania), je súčasťou PHRSR mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2025 ako priorita 
2.1.3.2 Záchytné parkoviská "Zaparkuj a jazdi". Tento projekt je súčasťou navrhovanej IÚS MFO Trenčín. Parkovisko primárne slúži 
na zaparkovanie osobného vozidla a ďalšie pokračovanie v ceste vlakovou dopravou.

Ako bude projekt prispievať na realizáciu ďalších nadväzujúcich investícií v regióne. Ako je riešená účelnosť projektu pre región a 
jeho prínos pre cieľové skupiny projektu.

Zmyslom projektu je jednak odľahčenie dopravy v centre mesta, poskytnutie najmä návštevníkom mesta z obcí jeho MFO možnosť 
pohodlne parkovať a prestúpiť na iný typ dopravy smerom za cieľom svojho záujmu.Prioritne však toto parkovisko slúži na 
zaparkovanie osbného vozidla a pokračovanie vo svojej ceste (za prácou,  vzdelávaním, službami) osobnými vlakmi. Säúčasťou 
parkoviska je aj prístrešok na bicykle, kde si obyvatelia mesta môžu parkovať svoje bicykle (kolobežky) a pokračovať v ceste 
vlakom. 
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7. Návrh aktivít a harmonogramu realizácie 
projektového zámeru

Aktivita 1
Názov aktivity Výstavba záchytného parkoviska 
Začiatok realizácie 05/2023
Koniec realizácie 12/2023

Aktivita 2
Názov aktivity
Začiatok realizácie
Koniec realizácie

Aktivita 3
Názov aktivity
Začiatok realizácie
Koniec realizácie

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 aktivít slačte tlačidlo "+" vľavo

Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru (uveďte napr. stav prípravy stavebnej dokumentácie, 
V súčasnosti je spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie. Po správoplatnení stavebného povolenia v roku 2023 je projekt 
pripravený na výstavbu.

Príspevok navrhovaného projektu k príslušným politickým cieľom

Udržateľnosť aktivít projektu po skončení realizácie projektu
Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov 
projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o zeleň, mobiliár a údržbu verejného priestranstva bude mať na starosti 
organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová organizácia. Starostlivosť o parkoviská a miestne 
komunikácie bude vykonávaná dodávateľsky.

Administratívna, odborná a prevádzková kapacita žiadateľa na riadenie
Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, 
realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor.  Podanie žiadosti o 
NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektový manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí 
impleentovali viac ako 20 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne 
schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.
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8. Merateľné ukazovatele
Ukazovateľ 1
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 2
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota

Finančná a ekonomická stránka projektu
Žiadateľ popíše:
- obsahovú/vecnú stránku jednotlivých výdavkov na všetkých úrovniach rozpočtu,
- aké nástroje využil na overenie hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov,
- akým spôsobom bude zabezpečená finančná udržateľnosť projektu po jeho ukončení a
počas celého obdobia udržateľnosti.

Uvedený projekt je v súlade s Programom Slovensko. V rámci CP 2 -  Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na 
hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, 
zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich 
riadenia a udržateľnej mestskej mobility prispieva prechodom z individuálnej osobnej dopravy na ekologickejšiu formu dopravy, 
čím napĺňa charakter udržateľnej mestskej mobility (RSO2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti 
prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka ) 

Spôsob realizácie aktivít projektu

Projekt sa bude realizovať vybudovaním záchytného parkoviska typu P + R (Zaparkuj a jazdi), na ktorom bude vytvorených 56 
parkovacích miest (dlhodobých).Parkovacie stojiská sa navrhujú pre osobné vozidlá podskupiny O2 so šikmým radenímo rozmeroch 
2,50x5,20m. Na stojiskách je umožnený prevys vozidla cez obrubník (v zmysle 
prílohy č. 4 k čl. 19 STN 73 6056). V prvej časti parkoviska po ľavej strane sa navrhujú dve parkovacie stojiská pre osoby so 
zdravotným postihnutím s pozdĺžnym radením o rozmeroch 5,50x2,50m, následne sa toto parkovanie mení na pozdĺžny parkovací 
pás o šírke 2,50m. Šírka komunikácie medzi parkovacími stojiskami je 3,75m, v druhej časti medzi stojiskami so šikmým radením je 
šírka komunikácie 3,50m. Na základe uvedeného sa na ploche parkoviska navrhuje jednosmerný dopravný pohyb vozidiel. V rámci 
parkoviska bude osadený aj cykloprístrešok. Plocha pre prístrešok na bicykle so stojanmi bude zároveň slúžiť aj pre pohyb peších, 
preto sa svojou konštrukciou napája na jestvujúci chodník povedľa ul. Bratislavská, Plocha sa navrhuje o rozmeroch 7,10 x 6,45m. 
Projekt tak výraznou mierou prispieva jednak k udržateľnej mestskej doprave. Cyklistický prístrešok je napojený na sieť cyklistických 
komunikácií.
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Cieľová hodnota

Ukazovateľ 3
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 4
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 5
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 ukazovateľov slačte tlačidlo "+" vľavo

9. Rozpočet projektového zámeru

Rozpočet žiadateľa (celkové 
oprávnené výdavky)
Výdavky 1
Názov skupiny výdavkov Stavby 
Suma (EUR) 210 000,00
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Výdavky 2
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 3
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 4
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 5
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov slačte tlačidlo "+" vľavo

Celkom za žiadateľa (EUR) 210 000,00

Rozpočet Partnera 1 
(celkové oprávnené 
výdavky)
Výdavky 1
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 2
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 3
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 4
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 5
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo
Celkom za partnera (EUR) 0,00

pre zobrazenie voľných riadkov pre skupiny výdavkov ďalších partnerov (Partner 2 a viac) stlačte tlačidlo "+" vľavo
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10. Komplementárne projektové zámery

Identifikujte pripravované, predložené alebo už implementované projektové zámery, 
ktoré by podporili efekty definované realizáciou predkladaného projektového zámeru.

Komplementárny 
projektový zámer 1
Názov komplementárneho 
projektového zámeru

Záchytné parkovisko Biskupice

Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

v príprave

Komplementárny 
projektový zámer 2
Názov komplementárneho 
projektového zámeru

Zýchytné parkovisko Pred Poľom

Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

v príprave

Komplementárny 
projektový zámer 3
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

Komplementárny 
projektový zámer 4
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

Komplementárny 
projektový zámer 5
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 komplementárnych projektových zámerov slačte tlačidlo "+" vľavo

11. Iné údaje (ak relevantné)

napr. riziká projektového zámeru, resp. ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.
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12. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:
 všetky informácie obsiahnuté v projektovom zámere sú úplné, pravdivé a správne,
 zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektového zámeru tak, aby nebola 

ohrozená jeho implementácia,
 na oprávnené výdavky uvedené v projektovom zámere nežiadam o inú pomoc, resp. 

požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných 
právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol 
poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu,

 som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
 som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na 

vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania 
o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektového zámeru (napr. možnosť mimoriadneho 
ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov).

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa 
týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním 
všetkých uvedených osobných údajov.

Miesto podpisu Trenčín
Dátum podpisu DD.MM.YYYY
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu

Mgr. Richard Rybníček

Subjekt Mesto Trenčín
Podpis
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Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho 
sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze

Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN  do roku 2029

"Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy "

PROJEKTOVÝ ZÁMER NAVRHOVANÝ NA 
ZARADENIE DO INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ 

INVESTÍCIE
Názov projektového zámeru:

Bezpečné, susedské, zdieľané a zelené ulice a verejný 
priestor ako adaptačné opatrenia na zmenu klímy, ochranu 

pred mimoriadnymi udalosťami spojenými so zmenou 
klímy a znižovanie rizika katastrof

Názov projektovej aktivity:
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1. Identifikácia žiadateľa

Názov Mesto Trenčín
IČO 00312037

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko kontaktnej 
osoby

Ing. Milan Ovseník

Adresa Mierové nám. 1/2, 911 64
Email milan.ovsenik@trencin.sk
Telefónne číslo

2. Identifikácia partnera

Partner 1
Názov  - 
IČO  - 

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko kontaktnej 
osoby
Adresa
Email
Telefónne číslo
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 5 partnerov slačte tlačidlo "+" vľavo

3. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov projektového zámeru Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze

Príslušný politický cieľ CP 2 - Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na hospodárstvo s nulovou 
bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej 
transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny 
klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej 
mobility

Príslušný špecifický cieľ RSO2.7 - Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to 
aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia

Príslušná priorita Integrovanej 
územnej stratégie

Príslušný špecifický cieľ 
Integrovanej územnej stratégie

Príslušná priorita špecifickej 
časti IÚS pre SPR resp. UMR

2. Zdravé sídelné prostredie pre kvalitný život MFO Trenčín

Príslušný špecifický cieľ 
špecifickej časti IÚS pre SPR 
resp. UMR

2.1. Zdravá aglomerácia  Trenčín pripravená na očakávané dopady klimatickej zmeny, reaguje 
na ne adekvátnymi adaptačnými opatreniami a súčasne znižuje dopady svojej činnosti na klímu

§ 24 Zákona č. 121/2022 Z. z.  o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Zdôvodnenie realizácie 
projektového zámeru vybraným 
žiadateľom

Projektový zámer je súčasťou dlhodobo pripravovanej koncepcie mesta Trenčín, je pevne 
zakotvený vo všetkých rozvojových strategických dokumentoch mesta Trenčín (v 
pripravovanom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 
2029 s výhľadom do roku 2050, Integrovaná územná stratégia "Životaschopný Trenčín SiTy", 
Bid book spracovaný pre kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry). Uvedený PZ je v 
súlade s platným Územným plánom mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 7. 

Zdôvodnenie realizácie 
projektového zámeru vybraným 
partnerom

Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). 
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4. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto realizácie 1
Okres Trenčín
Obec Trenčín
Ulica Radlinského, Vlárska
Súpisné a orientačné číslo
PSČ 911 01
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)

MFO Trenčín

Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)

Miesto realizácie 2
Okres
Obec
Ulica
Súpisné a orientačné číslo
PSČ
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)
Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)

Miesto realizácie 3
Okres
Obec
Ulica
Súpisné a orientačné číslo
PSČ
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)
Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 miest realizácie slačte tlačidlo "+" vľavo
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 25 miest realizácie slačte tlačidlo "+" vľavo

5. Priorizácia projektu v rámci regiónu
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6. Popis projektového zámeru

Ciele projektového zámeru

Cieľ 1 Revitalizácia poloprírodného parku v Alúviu orechovského potoka
Cieľ 2 Sprístupnenie Alúvia Orechovského potoka priamo z Vážskej hrádze ako aj cez projekt 

revitalizácie starého železničného mosta (projekt Green fiesta Bridge)
Cieľ 3 Zzlepšenie kvality životného prostredia pre obyvateľstvo – využívaním ekosystémových 

služieb územia, náučných, rekreačných a relaxačných funkcií.

Realizácia projektu priamo nadväzuje na ďalšie pripravované, alebo už realizované projekty v regióne. Je priamo  prepojený s 
projektom Green fiesta Bridge (lávka z mosta priamo do Alúvia - prepojenie s centrom mesta Trenčín). Projekt nadväzuje aj na sieť 
cyklotrás, ktoré boli vybudované z PO 2014 - 2020

Popis východiskovej situácie
Územie, ktoré je predmetom tohto projektového zámeru v súčasnosti čiastočne funguje ako rekreačné územie. Z brehu Váhu rybári 
lovia ryby, nachádza sa tu workoutové ihrisko, ohnisko, prístrešok. V ďalšej časti je vysadené vrbové arborétum s náučným 
chodníkom z roku 2018. Toto je tvorené prírodnýmchodníkom a štrkovou záhradou s mobiliárom, solárnym osvetlením a hernými 
prvkami. V časti pri Orechovskom potoku je zátišie pri kríži s mobiliárom. V časti alúvia sa nachádzajú oplotené pozemky na ktorých 
sa pasú kone. Alúvium je v súčasnosti prístupné z jedného miesta a to hrádze (respektíve popri hrádzi) zo severu, respektíve 
severozápadného smeru. Nie je veľmi frekventovane navštevované a to aj kvôli horšiemu prístupu a neexistencii prístupu z centra 
mesta. Existujúci mobiliár aprvky na workoutovom ihrisku sú vo vlastníctve dvoch občiasnkych združení.

Udržateľnosť aktivít projektu po skončení realizácie projektu

Žiadateľ uvedie na základe akého dokumentu (napr. v rámci PHRSR, IÚS, UMR, resp. z iných strategických dokumentov v rámci 
regiónu a pod.) je uvedený projekt priorizovaný v regióne,pričom tiež popíše hlavné dôvody jeho prioritizácie pred inými projektmi. 
Žiadateľ popíše prínosy projektu v rámci regiónu (vo väzbe na zameranie a charakter aktivít projektu a ich dopad k napĺňaniu 
priorít regiónu). 

Navrhovaný projekt je súčasťou PHRSR mesta Trenčín na roky 2023- 2029 s výhľadom do roku 2050 (Aktivita 4.1.1.7 Prírodný park v 
alúviu Orechovského potoka). Jedná sa o premenu čiastočne nevyužitého a zanedbaného územia na moderný poloprírodný park. 
Nakoľko sa nachádza v centre mesta a nadväzuje na ďalšie investičné akcie napĺňa tak potrebu rozvoja územia v rámci krajského 
mesta Trenčín. realizovaný projekt má pozitívny vplyv na zlepšenie lokálnych aj environmentálnych a klimatických podmienok.

Ako bude projekt prispievať na realizáciu ďalších nadväzujúcich investícií v regióne. Ako je riešená účelnosť projektu pre región a 
jeho prínos pre cieľové skupiny projektu.
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7. Návrh aktivít a harmonogramu realizácie 
projektového zámeru

Aktivita 1
Názov aktivity Revitalizácia Alúvia Orechovského potoka 
Začiatok realizácie
Koniec realizácie

Aktivita 2
Názov aktivity Sprístupnenie Alúvia Orechovského potoka vybudovaním lávky cez Orechovský potok
Začiatok realizácie
Koniec realizácie

Aktivita 3
Názov aktivity
Začiatok realizácie
Koniec realizácie

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 aktivít slačte tlačidlo "+" vľavo

Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, 
realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor.  Podanie žiadosti o 
NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektový manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí 
impleentovali viac ako 20 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne 
schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.

Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru (uveďte napr. stav prípravy stavebnej dokumentácie, 
V súčasnosti (november 2022) sa spracúva projektová dokumentácia pre stavebné polovenie. Predpokladá sa vydanie stavebného 
povolenia v polovici roku 2023 a nsledné verejné obstarávanie, tak aby sa projekt mohol realizovať v roku 2024.

Príspevok navrhovaného projektu k príslušným politickým cieľom

Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov 
projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o zeleň, mobiliár a údržbu verejného priestranstva bude mať na starosti 
organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová organizácia. Financovanie starostlivosti o tento 
verejný priestor by bol zapezpečený z mestského rozpočtu z programu 10: Životné prostredie.

Administratívna, odborná a prevádzková kapacita žiadateľa na riadenie
a realizáciu projektu
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Spôsob realizácie aktivít projektu

Revitalizácia územia je založená na architektonicko-krajinárskych úpravách existujúcej plochy a vychádza z vytvorenia 
komunikačnej siete, ktorá bude prepájať jednotlivé komponované zóny s rôznou funkčnou náplňou a využitím pre široké spektrum 
užívateľov a obyvateľov mesta Trenčín. Alúvium Váhu si v zmysle štúdie má zachovať charakter pôvodného lužného lesa a lúk, ktoré 
budú kultivované pre rekreáciu, šport a oddych rôznych foriem. Na riešenom území tak vznikne nový prírodný park s rozsiahlymi 
možnosťami využitia. V rámci realizácie bude revitalizované územie rozdelené do 8 častí - workoutové ihrisko, ohnisko, 
tribúna/ihrisko, štrkovisko, centrum, divočina, mobiliár a lávka z Vážskej hrádze. Fragmenty pôvodnej vegetácie - priestor medzi 
starým a novým železničným mostom obsahuje najväčšie množstvo vzrastlej vegetácie. V tejto časti sa nachádza arborétum, ktoré 
bude doplnené o priestranstvo pre inštalácie a umelecké prvky, drevené lávky a významné množstvo edukačných prvkov – 
informačné tabule, atypické zážitkové prvky a edukačné lávky. Lávky sú rozdelené do dvoch polôh - lúčny charakter a lesný 
charakter. Trasovanie lávok bude nadväzovať na štrkové komunikácie a samotné drevené lávky tak vytvoria malé okruhy. Jednou z 
najväčších plôch v riešenom území bude lúka. Táto plocha oddelí aktívnu časť parku (workout, ohnisko, ihrisko, terasy) od centra v 
okolí nového mostu. Recykláciou betónových panelov z centrálnej mestskej časti budú vytvorené pochôdzne, nášľapné prvky 
neformálneho charakteru. Severná časť riešeného územia ostane tiež prevažne v podobe lúky, ktorá spája lokalitu fitness- ohnisko 
– detské ihrisko a terasové sedenie. Sú to prírodné herné a rekreačné plochy s možnosťou osadenia mobilných zariadení ako 
bránky, siete, deky, ležadlá a koše na lopty atď. Táto plocha bude založená po doplnení výživnej vrstvy ako pobytový športový 
trávnik a bude pravidelne kosená. Ostávajúce plochy, ktoré nebudú pochôdzne – štrkové, ostanú v pôvodnej podobe lužných lúk, 
ktoré navrhujeme dosiať zmesou adekvátnou pre lúčne spoločenstvo nivy Váhu a ponechať na prirodzený vývoj bez kosenia- tak 
medzi chodníkmi ako v časti s fragmentami pôvodnej vegetácie (medzi starým a novým železničným mostom). Lúčne plochy budú 
ponechané v pôvodnom stave všade tam, kde to premena územia dovolí, doplnené o vhodné výsevné zmesi pre suché štrkové 
stanovištia. Vzniknuté lúky sa sústredia k menej frekventovaným polohám. Pobytový športový trávnik založený na obohatenom 
podklade ako štrkový trávnik vznikne odborným postupom z vhodných zmesí v súvislej ploche medzi intenzívne využívanými 
pobytovými centrami ako workout- ohnisko- ihrisko- pobytová terasa. Projekt svojou realizáciou prispeje k vyššiemu využitiu 
nábrežia rieky Váh, skvalitní ponuku priestorov na aktívny oddych v centre mesta, vytvorí priestor na aktívne trávenie voľného času 
a stretávania sa ľudí. Vzhľadom na charakter stavby – navrhovaného prírodného parku sa očakáva prevažne priaznivý vplyv na 
životné prostredie. Predpokladá sa zlepšenie nasledujúcich parametrov prostredia: zvýšenie biodiverzity – zmena existujúcej plochy 
na územie s pestrou štruktúru, zlepšenie podmienok pre život, rozmnožovanie a migráciu bioty, zvýšenie ekosystémovej diverzity, 
ekologickej stability celého sledovaného územia, obnova retenčné schopnosti územia – prerušenie dráh povrchového odtoku 
členitejšou štruktúrou povrchu, zvýšenie rozsahu zatienených plôch, posilnenie bio retenčného potenciálu územia (koreňové 
systémy, výsadby, lúčne porasty  a pod. realizáciou projektu sa vytvorí rekreačné zázemie rešpektujúce ekologické požiadavky na 
tento priestor, zlepší sa kvalita životného prostredia pre obyvateľstvo – využívanie ekosystémových služieb územia, náučné, 
rekreačné a relaxačné funkcie.

Finančná a ekonomická stránka projektu

Predložený projektový zámer je v súlade s Programom Slovensko, konkrétne s CP - 2: Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového 
hospodárstva na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej 
transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, 
predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej mobility a s RSO 2.7 - Posilnenie ochrany a zachovania prírody, 
biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia.  Predmetom projektu je 
revitalizácia územia pri rieke Váh a jeho premena na poloprírodný park so zachoním prirodzeného prostredia pre živočíchy, ale z 
využitím ekosystémových služieb obyvateľstvom.
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8. Merateľné ukazovatele
Ukazovateľ 1
Názov ukazovateľa Zelená infraštruktúra podporovaná na iné účely ako adaptácia na zmenu klímy
Merná jednotka hektáre
Počiatočná hodnota 0
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 2
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 3
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 4
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 5
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 ukazovateľov slačte tlačidlo "+" vľavo

9. Rozpočet projektového zámeru

Žiadateľ popíše:
- obsahovú/vecnú stránku jednotlivých výdavkov na všetkých úrovniach rozpočtu,
- aké nástroje využil na overenie hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov,
- akým spôsobom bude zabezpečená finančná udržateľnosť projektu po jeho ukončení a
počas celého obdobia udržateľnosti.

52  



Rozpočet žiadateľa (celkové 
oprávnené výdavky)
Výdavky 1
Názov skupiny výdavkov Revitalizácia alúvia Orechovského potoka
Suma (EUR) 1 500 000,00
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Výdavky 2
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 3
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 4
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 5
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov slačte tlačidlo "+" vľavo

Celkom za žiadateľa (EUR) 1 500 000,00

Rozpočet Partnera 1 
(celkové oprávnené 
výdavky)
Výdavky 1
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 2
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 3
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 4
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 5
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo
Celkom za partnera (EUR) 0,00

pre zobrazenie voľných riadkov pre skupiny výdavkov ďalších partnerov (Partner 2 a viac) stlačte tlačidlo "+" vľavo
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10. Komplementárne projektové zámery

Identifikujte pripravované, predložené alebo už implementované projektové zámery, 
ktoré by podporili efekty definované realizáciou predkladaného projektového zámeru.

Komplementárny 
projektový zámer 1
Názov komplementárneho 
projektového zámeru

Green fiesta Bridge

Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

v príprave

Komplementárny 
projektový zámer 2
Názov komplementárneho 
projektového zámeru

Na bicykli po stopách histórie

Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

realizovaný

Komplementárny 
projektový zámer 3
Názov komplementárneho 
projektového zámeru

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D - SO 
05 Cyklotrasa, úsek ul. Ľ.Stárka

Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

realizovaný

Komplementárny 
projektový zámer 4
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

Komplementárny 
projektový zámer 5
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 komplementárnych projektových zámerov slačte tlačidlo "+" vľavo

11. Iné údaje (ak relevantné)

napr. riziká projektového zámeru, resp. ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.
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12. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:
 všetky informácie obsiahnuté v projektovom zámere sú úplné, pravdivé a správne,
 zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektového zámeru tak, aby nebola 

ohrozená jeho implementácia,
 na oprávnené výdavky uvedené v projektovom zámere nežiadam o inú pomoc, resp. 

požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných 
právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol 
poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu,

 som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
 som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na 

vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania 
o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektového zámeru (napr. možnosť mimoriadneho 
ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov).

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa 
týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním 
všetkých uvedených osobných údajov.

Miesto podpisu Trenčín
Dátum podpisu DD.MM.YYYY
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu

Mgr. Richard Rybníček

Subjekt mesto Trenčín
Podpis
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 Revitalizácia starého železničného mostu na Green 
Fiesta Bridge

§ 24 Zákona č. 121/2022 Z. z.  o príspevkoch z fondovEurópskejúniea o zmene a doplnení niektorých zákonov

Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN  do roku 2029

Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy 

PROJEKTOVÝ ZÁMER NAVRHOVANÝ NA 
ZARADENIE DO INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ 

INVESTÍCIE
Názov projektového zámeru:

MESTSKÉ (RE)KREÁCIE ako kľúčová infraštruktúra 
pre EHMK 2026

Názov projektovej aktivity:
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1. Identifikácia žiadateľa

Názov Mesto Trenčín
IČO 00312037

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko kontaktnej 
osoby

Ing. Milan Ovseník

Adresa Mierové nám. Č. 2, 911 64
Email milan.ovsenik@trencin.sk
Telefónne číslo  00421910504017

2. Identifikácia partnera

Partner 1 nerelevantné
Názov
IČO

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko kontaktnej 
osoby
Adresa
Email
Telefónne číslo

3. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov projektového zámeru Revitalizácia starého železničného mosta na Green Fiesta Bridge
Príslušný politický cieľ CP 5. - Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja 

všetkých typov území a miestnych iniciatív
Príslušný špecifický cieľ RSO 5.1 - Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a 

environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a 
bezpečnosti v mestských oblastiach

Príslušná priorita Integrovanej 
územnej stratégie

Príslušný špecifický cieľ 
Integrovanej územnej stratégie

Príslušná priorita špecifickej 
časti IÚS pre SPR resp. UMR

4. Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy  

Príslušný špecifický cieľ 
špecifickej časti IÚS pre SPR 
resp. UMR

4.1. Trenčiansky kultúrnokreatívny priestor  - OÁZY  PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 
2026
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Zdôvodnenie realizácie 
projektového zámeru vybraným 
žiadateľom

Projektový zámer je súčasťou dlhodobo pripravovanej koncepcie mesta Trenčín. Výchádza z 
výsledkov urbanistickej súťaže Trenčín SiTy, je pevne zakotvený vo všetkých rozvojových 
strategických dokumentoch mesta Trenčín (Program rozvoja mesta 2016 -2022 s výhľadom do 
2040, ako aj v pripravovanom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na 
roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050, Plán udržateľnej mestskej mobility, Integrovaná 
územná stratégia "Životaschopný Trenčín SiTy", Bid book spracovaný pre kandidatúru na 
Európske hlavné mesto kultúry). Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom mesta 
Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 7. Jedná sa o nosnú / flag ship investíciu v súvislosti s PO 
2021 - 2027 ako aj s titulom Trenčín Európske hlavné mesto kultúry 2026

Zdôvodnenie realizácie 
projektového zámeru vybraným 
partnerom

Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). 
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4. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto realizácie 1
Okres Trenčín
Obec Trenčín
Ulica Starý železničný most cez rieku Vám medzi ulicami Mládežnícka a Ľudovíta Stárka

Súpisné a orientačné číslo
PSČ 911 01
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)

Mestská funkčná oblasť Trenčín

Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)

5. Priorizácia projektu v rámci regiónu

6. Popis projektového zámeru

Projekt nadväzuje na existujúce investície mesta Trenčín (cyklotrasy, centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu 
Hviezda, revitalizovné verejné priestranstvá), ako aj iných subjektov (Vážska cyklotrasa - investor Trenčiansky 
samsoprávny kraj). Uvedený verejný priestor sa stane Oázov zvedavosti v rámci programu EKMH 2026 a spolu s 
ďalšími nadväzujúcimi realizovanými verejnými a kultúrnymi priestormi bude prispievať k zvyšovaniu kultúrno-
kreatívneho potenciálu mesta aj regiónu. Realizácia projektu vytvára priestor pre širokú verejnosť, umelcov a 
podnikateľov k realizácii aktivít na tomto moste - verejnom priestore. 

Žiadateľ uvedie na základe akého dokumentu (napr. v rámci PHRSR, IÚS, UMR, resp. z iných strategických dokumentov v 
rámci regiónu a pod.) je uvedený projekt priorizovaný v regióne, pričom tiež popíše hlavné dôvody jeho prioritizácie pred 
inými projektmi. Žiadateľ popíše prínosy projektu v rámci regiónu (vo väzbe na zameranie a charakter aktivít projektu a ich 
dopad k napĺňaniu priorít regiónu). 

Uvedený projekt figuruje vo všetkých strategických dokumentoch mesta Trenčín, ako aj v dokumentoch samosprávneho kraja. 
Jedná sa o vlajkový integrovaný projekt,  ktorý v sebe integruje prvky cyklodopravy, dopravy pre peších, vytvorenie verejného 
priestranstva a pristoru na kultúrno spoločenských aktivít . Realizácia projektu reflektuje na potreby v danom území, kedy sa z 
nevyužitého technického / dopravného brownfieldu stáva nové verejnémiesto, ktoré v budúcnosti môže výrazným sposobom 
transformovať územie pri rieke Váh zo v súčasnosti nevyužívaného na cieľové územie pre občanov a návštevníkov mesta. Uvedený 
projekt je súčasťou Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom doroku 2050 (Aktivita 
4.1.1.1  Projekt revitalizácie starého železničného mosta FIESTA BRIDGE ), ako aj Integrovanej územnej stratégie. Zároveň je nosnou 
investíciou pre projekt Európske hlavné mesto kultúry 2026.  Charakter projektu má potenciál riešiť dopravné, ekonomické, 
sociálno-spoločenské ako aj klimatické problémy v tejto časti mesta. 

Ako bude projekt prispievať na realizáciu ďalších nadväzujúcich investícií v regióne. Ako je riešená účelnosť projektu pre 
región a jeho prínos pre cieľové skupiny projektu.
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Ciele projektového zámeru

Cieľ 1 Pretvorenie čiastočne nevyužívaného starého železničného mosta (technický brownfield) na 
pobytový zelený most - Green Fiesta Bridge, ktorý okrem transportnej funkcie plní aj funkciu 
pobytového promenádneho mosta pre obyvateľov a návštevníkom mesta Trenčín.

Cieľ 2 Vytvorenie cyklistickej spojnice (napojenie na existujúce cyklotrasy na oboch brehoch Váhu) a 
spojnice pre peších medzi pravým a ľavým brehom rieky Váh a zároveň sprístupnenie Alúvia 
Orechovského potoka priamo lávkou z mosta

Cieľ 3 Vytvorenie verejného priestoru pre stretávania sa ľudí, organizovanie verejných kultúrnych a 
spoločenských podujatí aj v súvislosti s titulom Európske hlavné mesto kultúry 2026

Cieľ 4 Sprístupnenie a revitalizcáai druhého podlažia na moste, ktoré bude slúžiť na voľnočasové 
aktivity obyvateľov a návštevníkov mesta Trenčín

Cieľ 5 Vybudovanie 5 objektov na moste s funkciou reštaurácie, art galérie, kaviarne,envirocentra, 
čajovne

Cieľ 6 Výsadba zelene priamo na moste, čím sa dosiahne jeho zazelenanie, spríjemnenie prostredia a 
zároveň v centre mesta vyrastie nová zelená oáza zvedavosti, súčasťou je aj mestský mobiliár

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 25 cieľov slačte tlačidlo "+" vľavo

Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, 
realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor.  Podanie žiadosti o 
NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektový manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí 
impleentovali viac ako 20 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne 
schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.

Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru (uveďte napr. stav prípravy stavebnej dokumentácie, 
územného konania, stav VO a pod.)
V súčasnosti (november 2022) je spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a takisto pre stavebné povolenie. 
Po vydaní stavebného povolenia (predpoklad december 2022) bude dopracovaný realizačný projekt a v prvom polroku roku 2023 
vyhlásené verejné obstarávanie na realizátora investície.

Popis východiskovej situácie
Starý železničný most je vo svojej podstate brownfieldom, nevyužívaným železničným mostom. Po ukončení jeho pôvodnej funkcie 
bol tento prevedený, resp. odkúpený do majetku mesta Trenčín. V súčasnosti slúži ako most pre peších na existujúcej lávke pre 
peších a ako cyklotrasa cez rieku váh na polovici mostného profilu. Tento starý železničný most sa skladá z dvoch samostaných 
mostných objektov (T1a T2), pričom cyklotrasa a trasa pre peších sa nachádza na moste, ktorý je umiestnený vyššie po prúde rieky 
(T2). Most, ktorý sa nachádza nižšie po prúde rieky (T1) je v súčasnosti nevyužívaný a je uzatvorený, nakoľko na ňom chýba 
mostovka,ktorá by bola bezpečná pre pohyb obyvateľov. Dotknuté územie, na ktorom sa stavba nachádza je relatívne veľké. 
Okrem bývalého železničného mosta sú projektom dotknuté aj spomínané cyklotrasy, hrádza na ľavom aj pravom brehu Váhu, 
alúvium medzi Váhom a Orechovským potokom. V súčasnosti nie je zabezpečené plynulé napojenie na cyklotrasy na oboch 
stranách mosta, ako aj vstup do alúvia Orechovského potoka, čo by sa realizáciou projektu malo odstrániť.

Udržateľnosť aktivít projektu po skončení realizácie projektu
Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov 
projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o zeleň, mobiliár a údržbu cyklotrasy bude mať na starosti organizácia Mestské 
hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová organizácia. Financovanie starostlivosti o Green Fiesta Bridge by bol 
zapezpečený z mestského rozpočtu

Administratívna, odborná a prevádzková kapacita žiadateľa na riadenie
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7. Návrh aktivít a harmonogramu realizácie 
projektového zámeru

Aktivita 1
Názov aktivity Revitalizácia starého železničného mostu - stavebné práce na oboch mostoch vrátane 

rozšírenia lávky pre bicykle a lávky do alúvia Orechovského potoka
Začiatok realizácie 09/2023
Koniec realizácie 08/2025

Aktivita 2
Názov aktivity Revitalizácia starého železničného mostu - mestský mobiliár
Začiatok realizácie 09/2023
Koniec realizácie 08/2025

Aktivita 3
Názov aktivity Revitalizácia starého železničného mosta - výsadba zelene a sadové úpavy
Začiatok realizácie 09/2023
Koniec realizácie 08/2025

Aktivita 4
Názov aktivity Revitalizácia starého železničného mosta - stavebné práce týkajúce sa druhého podlažia 

mosta
Začiatok realizácie 09/2023
Koniec realizácie 08/2025
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Aktivita 5
Názov aktivity Revitalizácia starého železničného mosta - výstavba 5 objektov na moste T2 - stavebné 

práce
Začiatok realizácie 09/2023
Koniec realizácie 08/2025
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 aktivít slačte tlačidlo "+" vľavo
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 25 aktivít slačte tlačidlo "+" vľavo

8. Merateľné ukazovatele

Ukazovateľ 1

Realizácia bude prebiehať v jednotlivých etapách na základe spracovanej projektovej dokumentácie, ktorá bola spracovaná 
spoločnosťou De Bondt, s.r.o. Trenčín. Predpokladaná doba realizácie projektu je 24 mesiacov. Realizácia bude prebiehať po 
etapách pričom: Prvá etapa bude zameraná na sprevádzkovanie mosta novou mostovkou a rozšírenie terajšej lávky pre peších na 
cyklotrasu. V druhej etape bude most T1 prerobený na atraktívnu pešiu zónu osadením mestského mobiliáru a výsadbou zelene. V 
rámci tretej etape budú na moste T2 vybudované objekty služieb a občerstvenia. Súčasťou bude aj výsadba zelene do telesa mosta 
v bývalej trati T2. V rámci štvrtej etapy sa bude realizovať sprístupnenie hornej konštrukcie mosta s pochôdznymi terasami a opäť 
sa vysadí vsrastlá zeleň. Realizáciou projektu dôjde ku komplexnej rekonštrukcii /revitalizácii čiastočne nevyužívaného mosta, ktorý 
bude pretvorený na príjemný promenádny most s viacerými funkciami (cyklotrasa, pešia zóna, oddychové miesta, zeleň). Most 
bude spojazdnený novou vozovkou. Terajšia lávka pre peších sa zmení v novom využití mosta na pokračovanie cyklotrasy „Na 
bicykli po stopách histórie“. Z tohto dôvodu bude nutné jej rozšírenie. Súčasťou rekonštrukcie bude sprístupnenie alúvia lávkou a 
schodiskom z mosta T1. Most T1 bude prerobený na príjemnú a atraktívnu pešiu zónu - mestský mobiliár a veľké množstvo 
sprievodnej zelene. Funkcia mosta bude povýšená vybudovaním objektov služieb občerstvenia a rozšírenie mobiliáru a zelene v 
telese mosta T2.

Finančná a ekonomická stránka projektu

Žiadateľ popíše:
- obsahovú/vecnú stránku jednotlivých výdavkov na všetkých úrovniach rozpočtu,
- aké nástroje využil na overenie hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov,
- akým spôsobom bude zabezpečená finančná udržateľnosť projektu po jeho ukončení a
počas celého obdobia udržateľnosti.

Príspevok navrhovaného projektu k príslušným politickým cieľom

Projekt svojimi aktivitami a výstupmi je v súlade s Programom Slovensko, v cieli politiky 5 je v súlade s prioritou 5P1 Moderné 
regióny a špecifickým cieľom RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho 
rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach. Uvažovaný projekt je 
realizovaný v rámci opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry. Táto investícia je v súlade s týmto opatrením zameraná na 
transformáciu verejných priestorov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK 2026 
obsiahnutého v Bid booku mesta Trenčín.

Spôsob realizácie aktivít projektu
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Názov ukazovateľa Dĺžka cyklistickej komunikácie
Merná jednotka m
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 2
Názov ukazovateľa Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor v mestských oblastiach
Merná jednotka m2
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 3
Názov ukazovateľa Integrované projekty pre územný rozvoj
Merná jednotka projekty
Počiatočná hodnota 0
Cieľová hodnota 1

Ukazovateľ 4
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 5
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 ukazovateľov slačte tlačidlo "+" vľavo
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 25 ukazovateľov slačte tlačidlo "+" vľavo

9. Rozpočet projektového zámeru

Rozpočet žiadateľa (celkové 
oprávnené výdavky)
Výdavky 1
Názov skupiny výdavkov Projektová dokumentácia
Suma (EUR)
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Výdavky 2
Názov skupiny výdavkov Stavebné práce (nekomerčná časť)
Suma (EUR) 10 000 000,00

Výdavky 3
Názov skupiny výdavkov Stavebné práce (komerčná časť)
Suma (EUR) 3 000 000,00

Výdavky 4
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 5
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov slačte tlačidlo "+" vľavo
Celkom za žiadateľa (EUR) 13 000 000,00

Rozpočet Partnera 1 
(celkové oprávnené 
výdavky)
Výdavky 1
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 2
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 3
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 4
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 5
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo
Celkom za partnera žiadateľa 
(EUR)

0,00

pre zobrazenie voľných riadkov pre skupiny výdavkov ďalších partnerov (Partner 2 a viac) stlačte tlačidlo "+" vľavo
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10. Komplementárne projektové zámery

Identifikujte pripravované, predložené alebo už implementované projektové zámery, 
ktoré by podporili efekty definované realizáciou predkladaného projektového zámeru.

Komplementárny 
projektový zámer 1
Názov komplementárneho 
projektového zámeru

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D 
– SO 05 Cyklotrasa, úsek ul. Ľ. Stárka

Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

realizovaný

Komplementárny 
projektový zámer 2
Názov komplementárneho 
projektového zámeru

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: SO 
Vážska magistrála – Istebnícka

Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

v realizácii

Komplementárny 
projektový zámer 3
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

Komplementárny 
projektový zámer 4
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

Komplementárny 
projektový zámer 5
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 komplementárnych projektových zámerov slačte tlačidlo "+" vľavo
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 25 komplementárnych projektových zámerov slačte tlačidlo "+" vľavo

11. Iné údaje (ak relevantné)

napr. riziká projektového 
zámeru, resp. ďalšie údaje 
týkajúce sa projektového 
zámeru.
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12. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:
 všetky informácie obsiahnuté v projektovom zámere sú úplné, pravdivé a správne,
 zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektového zámeru tak, aby 

nebola ohrozená jeho implementácia,
 na oprávnené výdavky uvedené v projektovom zámere nežiadam o inú pomoc, resp. 

požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných 
právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol 
poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu,

 som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
 som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem 

na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci 
konania o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektového zámeru (napr. možnosť 
mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov).

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré 
sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním 
a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Miesto podpisu Trenčín
Dátum podpisu DD.MM.YYYY
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu

Mgr. Richard Rybníček

Subjekt Mesto Trenčín
Podpis

Priestor na doplňujúce 
komentáre/poznámky/pripomie
nky
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 Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice

§ 24 Zákona č. 121/2022 Z. z.  o príspevkoch z fondovEurópskejúniea o zmene a doplnení niektorých zákonov

Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN  do roku 2029

Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy 

PROJEKTOVÝ ZÁMER NAVRHOVANÝ NA 
ZARADENIE DO INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ 

INVESTÍCIE
Názov projektového zámeru:

MESTSKÉ (RE)KREÁCIE ako kľúčová infraštruktúra 
pre EHMK 2026

Názov projektovej aktivity:
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1. Identifikácia žiadateľa

Názov Mesto Trenčín
IČO 00312037

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko kontaktnej 
osoby

Ing. Milan Ovseník

Adresa Mierové nám. 1/2, 911 64
Email milan.ovsenik@trencin.sk
Telefónne číslo

2. Identifikácia partnera

Partner 1  - 
Názov  - 
IČO  - 

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko kontaktnej 
osoby
Adresa
Email
Telefónne číslo

3. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov projektového zámeru Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice
Príslušný politický cieľ CP 5 - Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja 

všetkých typov území a miestnych iniciatív
Príslušný špecifický cieľ RSO 5.1 - Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a 

environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného 
ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach

Príslušná priorita Integrovanej 
územnej stratégie

Príslušný špecifický cieľ 
Integrovanej územnej stratégie

Príslušná priorita špecifickej 
časti IÚS pre SPR resp. UMR

4. Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy  

Príslušný špecifický cieľ 
špecifickej časti IÚS pre SPR 
resp. UMR

4.1. Trenčiansky kultúrnokreatívny priestor  - OÁZY  PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 
2026
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Zdôvodnenie realizácie 
projektového zámeru vybraným 
žiadateľom

Projektový zámer je súčasťou dlhodobo pripravovanej koncepcie mesta Trenčín. Je pevne 
zakotvený vo všetkých rozvojových strategických dokumentoch mesta Trenčín (Program 
rozvoja mesta 2016 -2022 s výhľadom do 2040, ako aj v pripravovanom Programe 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 
2050, Plán udržateľnej mestskej mobility, Integrovaná územná stratégia "Životaschopný 
Trenčín SiTy", Bid book spracovaný pre kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry). 
Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 
7. Jedná sa o nosnú / flag ship investíciu v súvislosti s PO 2021 - 2027 ako aj s titulom Trenčín 
Európske hlavné mesto kultúry 2026

Zdôvodnenie realizácie 
projektového zámeru vybraným 
partnerom

Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). 
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4. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto realizácie 1
Okres Trenčín
Obec Trenčín
Ulica Hviezdoslavova, Jaselského, Vajanského
Súpisné a orientačné číslo
PSČ 91101
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)

MFO Trenčín

Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)

Miesto realizácie 2
Okres
Obec
Ulica
Súpisné a orientačné číslo
PSČ
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)
Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)

Miesto realizácie 3
Okres
Obec
Ulica
Súpisné a orientačné číslo
PSČ
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)
Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 miest realizácie slačte tlačidlo "+" vľavo
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 25 miest realizácie slačte tlačidlo "+" vľavo

5. Priorizácia projektu v rámci regiónu
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6. Popis projektového zámeru

Ciele projektového zámeru

Cieľ 1 Revitalizácia verejného priestranstva, obnova mestských prvkov a zazelenanie 
širokospektrálneho kultúrnospoločenského otvoreného verejného priestoru

Cieľ 2 Integrácia s prvkami tzv. sivej infraštruktúry prispievajúca k zvyšovaniu kvality života v 
mestskom prostredí 

Cieľ 3
Vybudovanie funkčných priestorov - relaxačno-oddychového a kultúrno-spoločenského 

Cieľ 4 Skvalitnenie zelených plôch v centre mesta, znižovanie vplyvu teplotných ostrovov, 
adaptácia mestského prostredia na zmenu klímy formou výsadby vhodných drevín, 
budovaním ochladzovacích prvkoch a zadržiadavním vody v krajine

Cieľ 5
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 25 cieľov slačte tlačidlo "+" vľavo

Popis východiskovej situácie
V súčasnosti je celá Hviezdoslavova ulica vrejným priestorom - pešou zónou,ktorá má však skôr charakter ulice cez ktorú prúdia 
peší a cyklisti bez špecifických miest na oddych a trávenie voľného času. Povrch ulice je z väčšej časti asfaltový nepriepustný. Je 
rozbitý a nespĺňa súčasné kritériá. V rámci priestoru je vysadená zeleň, táto je však zastúpená v malom množstve a tak je uveený 
priestor typickým mestským teplotným ostrovom. V priestore chýbajú lavičky a iný mestský mobiliár na príjemné trávenie voľného 
času. Časť tohto priestoru je provizórne zatrávnená avšak ani toto riešenie nie je najvhodnejšie. Verejný priestor nadväzuje na 
Okruhový dom armády - umelecký priestor s najväčšou divadelnou sálou v Trenčíne - preto je potenciál predĺženia kultúrneho 
priestoru pred túto budovu.

Žiadateľ uvedie na základe akého dokumentu (napr. v rámci PHRSR, IÚS, UMR, resp. z iných strategických dokumentov v 
rámci regiónu a pod.) je uvedený projekt priorizovaný v regióne, pričom tiež popíše hlavné dôvody jeho prioritizácie pred 
inými projektmi. Žiadateľ popíše prínosy projektu v rámci regiónu (vo väzbe na zameranie a charakter aktivít projektu a ich 
dopad k napĺňaniu priorít regiónu). 

Projektový zámer je súčasťou dlhodobo pripravovanej koncepcie mesta Trenčín. Je pevne zakotvený vo všetkých rozvojových 
strategických dokumentoch mesta Trenčín (Program rozvoja mesta 2016 -2022 s výhľadom do 2040, ako aj v pripravovanom 
Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050 (Aktivita 4.1.1.2 
Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice v centre mesta - všetky etapy vrátane Jaselskej a Vajanského ulice), Plán udržateľnej mestskej 
mobility, Integrovaná územná stratégia "Životaschopný Trenčín SiTy", Bid book spracovaný pre kandidatúru na Európske hlavné 
mesto kultúry). Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 7. Jedná sa o nosnú 
/ flag ship investíciu v súvislosti s PO 2021 - 2027 ako aj s titulom Trenčín Európske hlavné mesto kultúry 2026. Uvedená investícia 
vytvorí nový verejný priestor pre realizáciu programu EHMK 2026 a vytvorí tak jednu z oáz zvedavosti pre Európske hlavné miesto 
kultúry 2026. Uvedený projekt nadväzuje na revitalizáciu Mierového námestia (2017 - 2018) ako centrálneho námestia v meste 
Trenčín. Plynule teda nadviaže na túto investíciu, ako aj na revitalizáciu Átria pod mestskou vežou. Vznikne tak moderný, zelený, 
verejný priestor v centre mesta Trenčín.

Ako bude projekt prispievať na realizáciu ďalších nadväzujúcich investícií v regióne. Ako je riešená účelnosť projektu pre 
región a jeho prínos pre cieľové skupiny projektu.

Projekt nadväzuje na existujúce investície mesta Trenčín (cyklotrasy, centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu 
Hviezda, revitalizovné verejné priestranstvá). Uvedený verejný priestor sa stane Oázov zvedavosti v rámci programu 
EKMH 2026 a spolu s ďalšími nadväzujúcimi realizovanými verejnými a kultúrnymi priestormi bude prispievať k 
zvyšovaniu kultúrno-kreatívneho potenciálu mesta aj regiónu. Realizácia projektu vytvára priestor pre širokú 
verejnosť, umelcov a podnikateľov k realizácii aktivít v tomto verejnom priestore. 
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7. Návrh aktivít a harmonogramu realizácie 
projektového zámeru

Aktivita 1
Názov aktivity Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice - 1. etapa
Začiatok realizácie 10/2023
Koniec realizácie 09/2025

Aktivita 2
Názov aktivity Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice - 2. etapa
Začiatok realizácie 10/2023
Koniec realizácie 09/2025

Aktivita 3
Názov aktivity Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice - 3. etapa
Začiatok realizácie 10/2023
Koniec realizácie 09/2025

Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru (uveďte napr. stav prípravy stavebnej dokumentácie, 
územného konania, stav VO a pod.)
V súčasnosti (november 2022) je odovzdaná dokumentácia pre stavebné povolenie, predpokladá sa vydanie stavebného povolenie 
na jar 2023. Následne bude vyhlásené verejné obstarávanie a je predpoklad, že z realizáciou sa začne od jesene 2023.

Príspevok navrhovaného projektu k príslušným politickým cieľom

Projekt svojimi aktivitami a výstupmi je v súlade s Programom Slovensko, v cieli politiky 5 je v súlade s prioritou 5P1 Moderné 
regióny a špecifickým cieľom RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho 
rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach. Uvažovaný projekt je 
realizovaný v rámci opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry. Táto investícia je v súlade s týmto opatrením zameraná na 
transformáciu verejných priestorov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK 2026 
obsiahnutého v Bid booku mesta Trenčín.

Spôsob realizácie aktivít projektu

Udržateľnosť aktivít projektu po skončení realizácie projektu

Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov 
projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o zeleň, mobiliár a údržbu verejného priestranstva bude mať na starosti 
organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová organizácia. Financovanie starostlivosti o tento 
verejný priestor by bol zapezpečený z mestského rozpočtu z programu 10: Životné prostredie.

Administratívna, odborná a prevádzková kapacita žiadateľa na riadenie
a realizáciu projektu
Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, 
realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor.  Podanie žiadosti o 
NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektový manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí 
impleentovali viac ako 20 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne 
schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.
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Celý projekt bude pozostávať z 3 etáp, pričom budú na seba časovo nadväzovať. Prvá etapa začína sa mestskou bránou 
a končí v nároží mestskej knižnice. Z dôvodu prepojenia hlavného námestia s navrhovanou pešou zónou je časť profilu 
Sládkovičovej ulice  navrhnutá s rovnakým typom žulovej dlažby ( mačacie hlavy) ako bola položená na Mierovom 
námestí. Ostatná časť pešej zóny má navrhnutý povrch z novo navrhovanej žulovej dlažby rozmeru 200x300x80mm. 
Podľa výsledkov archeologického výskumu ktorý ešte len bude realizovaný, KPÚ Trenčín odsúhlasí formu prezentácie 
očakávaného pamiatkového nálezu bývalého parkánu v novonavrhovanej dlažbe.  Zvýšená terasa pred Okresným 
úradom vytvára mikropriestor, ktorý je sprístupnený rampou pre imobilných a vyrovnávacími stupňami s nádobami s 
mobilnou zeleňou. Jestvujúce verejné toalety a studňa ostávajú na pôvodnom mieste. Na hornú terasu bude 
premiestnené súsošie Hviezdoslava a zároveň bude premiestnená vlajkosláva bližšie ku hlavnému vstupu do OÚ. 
Pozdĺž budovy OÚ budú zrealizované nové terénne stupne v prevedení so žulového kameňa doplnené o nádoby na 
zeleň. Priestor medzi budovou OÚ a budovou Gastrocentra je navrhnutý ako Inžinierska stavba - Detské ihrisko 
vybavené hracími prvkami pre deti. Detské ihrisko je oplotené nízkym plotom s gabiónových košov. Medzi spodnou 
hranou detského ihriska a Vegetačným ostrovom VO1 je navrhnutá fontána s počítačom riadeným striekaním vody a 
ilumináciou. Lineárna časť pešej zóny druhej etapy sa začína v nároží mestskej knižnice a končí v priestore zástavky 
MHD. Povrch pešej zóny je s výnimkou vegetačných ostrovov navrhnutý z kamennej dlažby s nosnosťou aby odolávala 
aj zaťaženiu vozidlám zásobovania do 3,5 t resp. výnimočne aj vozidlám s vyššou záťažou napr.hasičským autám. 
Približne v polovici uličného profilu sú navrhované integrované stožiare verejného osvetlenia. Pozdĺž pešej zóny tejto 
etapy sú navrhnuté štyri vegetačné ostrovy ktoré majú vniesť do pešej zóny čo najviac zelene. Súčasťou vegetačných 
ostrovov sú lavičky, mobilné kovové sedenia, stojany na bicykle, odpadové koše, picia fontánka. Jestvujúce 
umiestnenie zástavky MHD, prechodu pre chodcov a trasovanie cyklotrás nevyhovuje aktuálnym požiadavkám na 
súčasné zastavenie dvoch vozidiel MHD. Preto dochádza ku situačnému preorganizovaniu tohto priestoru, posunutiu 
polohy a navrhnutiu nového objektu zástavky MHD, prechodu pre peších a trasovaniu cyklotrasy. Na začiatku 
dopravnej rampy budú umiestnené výsuvné hydraulické stľpiky, ktoré budú vpúšťať iba automobily s povoleným 
vjazdom do pešej zóny. Jestvujúce oporné múry zachytávajúce zmenu výškových úrovní budú čiastočne 
zrekonštruované v pôvodnom betónovom povrchu. 
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8. Merateľné ukazovatele

Ukazovateľ 1
Názov ukazovateľa Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor v mestských oblastiach
Merná jednotka m2

Počiatočná hodnota 0
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 2
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 3
Názov ukazovateľa
Merná jednotka

Chýbajúca profilácia betónových stien sa doplní vyliatím kontaktného betónu do formy s profiláciou. Ostatné 
nenarušené plochy sa vyčistia opieskovaním a zjednotia vhodným náterom na betón ktorý bude farebne a materiálovo 
v súlade s výrazom prírodného betónu.  Lineárna časť pešej zóny tretej etapy sa začína v kontakte s Braneckého ulicou 
a končí pri vstupe do podzemných garáží. Táto časť ulice je navrhnutá materiálovo totožne s ostatnými etapami, teda s 
povrchom z kamennej dlažby, ktorá musí odolávať aj zaťaženiu vozidlám zásobovania resp. hasičským autám. Chodník 
a vozovka budú navrhnuté v jednej výškovej úrovni. Na konci Vajanského ulice, v mieste rampy na vyššiu úroveň je 
navrhnutá dvojica výsuvných hydraulických stĺpikov, ktoré budú vpúšťať do pešej zóny iba automobily s povoleným 
vjazdom do pešej zóny. V predpolí divadla (ODA), v časti spevnených plôch je navrhnutá zmena tvaru pôvodných 
vyrovnávacích stupňov, doplnenie dvoch rámp pre imobilných a premiestnenie vlajkoslávy. Navrhuje sa nový výtvarný 
prvok - akcentovanie stopy lineárneho historického opevnenia v novo navrhovanej dlažbe. Kladenie a veľkosť dlažby 
súvisiacej s prezentáciou archeologického nálezu bude riešené na základe výsledkov archeologického prieskumu. 
Predpolie divadla bude slúžiť aj pre občasné usporiadávanie kultúrno spoločenských aktivít vrátane vystúpenia 
hudobných skupín. Na vyrovnávacích stupňoch je možné umiestniť pódium pre účinkujúcich a na ploche pred pódiom 
môže byť hľadisko so sedením, alebo hľadisko pre stojacich divákov. Počas podujatia vianočných resp. letných trhov 
budú umiestnené lineárne s hranou parku stánky jednotlivých predajcov. Park ODA je navrhnutý ako geometrický 
obdĺžnik začínajúci sa pri podzemných garážach a končiaci s dotykom s pešou zónou. Pôdorys parku je delený na 
parterový trávnik a plochu s mlatovým povrchom v ktorom je navrhnutých 16 stromov v geometrickom rastri 6 x 6 
metrov. Na tomto povrchu, pod novo vysadenými stromami bude rozmiestnené verejne mobilné sedenie pričom 
samotná plocha môže slúžiť na rôzne aktivity - voľné sedenie, malé javiskové formy, rôzne diskusie, občasnú výstavu 
umeleckých diel, hranie petangu a podobne. Parterový trávnik bude slúžiť ako voľná variabilná, plocha pre hranie detí, 
piknikové rodinné posedenia a občasné malé Garden koncerty. Z dôvodu premodelovania terénu bude mať mestská 
knižnica navrhnuté nové vyrovnávacie schody, ktoré sú olemované spevnenou plochou s povrchom kamennej dlažby 
prerastanej trávou. V južnom nároží mestskej knižnici je navrhnuté premiestnené jestvujúce umelecké dielo 
pripomínajúce tragickú smrť investigatívneho novinára Jána Kuciaka.                                                                

Finančná a ekonomická stránka projektu
Žiadateľ popíše:
- obsahovú/vecnú stránku jednotlivých výdavkov na všetkých úrovniach rozpočtu,
- aké nástroje využil na overenie hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov,
- akým spôsobom bude zabezpečená finančná udržateľnosť projektu po jeho ukončení a
počas celého obdobia udržateľnosti.
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Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 4
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 5
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 ukazovateľov slačte tlačidlo "+" vľavo
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 25 ukazovateľov slačte tlačidlo "+" vľavo

9. Rozpočet projektového zámeru

Rozpočet žiadateľa (celkové 
oprávnené výdavky)
Výdavky 1
Názov skupiny výdavkov 021 - Stavby
Suma (EUR) 6 600 000,00
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Výdavky 2
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 3
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 4
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 5
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov slačte tlačidlo "+" vľavo
Celkom za žiadateľa (EUR) 6 600 000,00

Rozpočet Partnera 1 
(celkové oprávnené 
výdavky)
Výdavky 1
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 2
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 3
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 4
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 5
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo
Celkom za partnera (EUR) 0,00
pre zobrazenie voľných riadkov pre skupiny výdavkov ďalších partnerov (Partner 2 a viac) stlačte tlačidlo "+" vľavo
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10. Komplementárne projektové zámery

Identifikujte pripravované, predložené alebo už implementované projektové zámery, 
ktoré by podporili efekty definované realizáciou predkladaného projektového zámeru.

Komplementárny 
projektový zámer 1
Názov komplementárneho 
projektového zámeru

Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda

Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

v realizácii

Komplementárny 
projektový zámer 2
Názov komplementárneho 
projektového zámeru

Zelené pľúca mesta - Revitalizácia priestoru átria Trenčín

Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

realizovaný

Komplementárny 
projektový zámer 3
Názov komplementárneho 
projektového zámeru

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: 
Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti

Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

v realizácii

Komplementárny 
projektový zámer 4
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

Komplementárny 
projektový zámer 5
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 komplementárnych projektových zámerov slačte tlačidlo "+" vľavo
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 25 komplementárnych projektových zámerov slačte tlačidlo "+" vľavo

11. Iné údaje (ak relevantné)

napr. riziká projektového zámeru, resp. ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.

80  



12. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:
 všetky informácie obsiahnuté v projektovom zámere sú úplné, pravdivé a správne,
 zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektového zámeru tak, aby 

nebola ohrozená jeho implementácia,
 na oprávnené výdavky uvedené v projektovom zámere nežiadam o inú pomoc, resp. 

požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných 
právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol 
poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu,

 som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
 som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem 

na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci 
konania o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektového zámeru (napr. možnosť 
mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov).

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré 
sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním 
a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Miesto podpisu Trenčín
Dátum podpisu DD.MM.YYYY
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu

Mgr. Richard Rybníček

Subjekt Mesto Trenčín
Podpis
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Revitalizácia Námestia Sv. Anny

§ 24 Zákona č. 121/2022 Z. z.  o príspevkoch z fondovEurópskejúniea o zmene a doplnení niektorých zákonov

Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN  do roku 2029

"Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy "

PROJEKTOVÝ ZÁMER NAVRHOVANÝ NA 
ZARADENIE DO INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ 

INVESTÍCIE
Názov projektového zámeru:

MESTSKÉ (RE)KREÁCIE ako kľúčová infraštruktúra pre 
EHMK 2026

Názov projektovej aktivity:
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1. Identifikácia žiadateľa

Názov Mesto Trenčín
IČO 00312037

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko kontaktnej 
osoby

Ing. Milan Ovseník

Adresa Mierové nám. 1/2, 911 64
Email milan.ovsenik@trencin.sk
Telefónne číslo

2. Identifikácia partnera

Partner 1
Názov  - 
IČO  - 

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko kontaktnej 
osoby
Adresa
Email
Telefónne číslo
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 5 partnerov slačte tlačidlo "+" vľavo

3. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov projektového zámeru Revitalizácia Námestia Sv. Anny
Príslušný politický cieľ CP 5 - Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja 

všetkých typov území a miestnych iniciatív
Príslušný špecifický cieľ 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho 

rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v 
mestských oblastiach

Príslušná priorita Integrovanej 
územnej stratégie

Príslušný špecifický cieľ 
Integrovanej územnej stratégie

Príslušná priorita špecifickej 
časti IÚS pre SPR resp. UMR

4. Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy  

Príslušný špecifický cieľ 
špecifickej časti IÚS pre SPR 
resp. UMR

4.1. Trenčiansky kultúrnokreatívny priestor  - OÁZY  PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 
2026
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Zdôvodnenie realizácie 
projektového zámeru vybraným 
žiadateľom

Projektový zámer je súčasťou dlhodobo pripravovanej koncepcie mesta Trenčín. Je pevne 
zakotvený vo všetkých rozvojových strategických dokumentoch mesta Trenčín (Program 
rozvoja mesta 2016 -2022 s výhľadom do 2040, ako aj v pripravovanom Programe 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 
2050, Plán udržateľnej mestskej mobility, Integrovaná územná stratégia "Životaschopný 
Trenčín SiTy", Bid book spracovaný pre kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry). 
Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 
7. Jedná sa o nosnú / flag ship investíciu v súvislosti s PO 2021 - 2027 ako aj s titulom Trenčín 
Európske hlavné mesto kultúry 2026

Zdôvodnenie realizácie 
projektového zámeru vybraným 
partnerom

Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). 
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4. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto realizácie 1
Okres Trenčín
Obec Trenčín
Ulica Námestie Sv. Anny
Súpisné a orientačné číslo
PSČ 911 01
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)

MFO Trenčín

Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)

Miesto realizácie 2
Okres
Obec
Ulica
Súpisné a orientačné číslo
PSČ
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)
Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)

Miesto realizácie 3
Okres
Obec
Ulica
Súpisné a orientačné číslo
PSČ
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)
Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 miest realizácie slačte tlačidlo "+" vľavo
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 25 miest realizácie slačte tlačidlo "+" vľavo

5. Priorizácia projektu v rámci regiónu
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6. Popis projektového zámeru

Popis východiskovej situácie

Žiadateľ uvedie na základe akého dokumentu (napr. v rámci PHRSR, IÚS, UMR, resp. z iných strategických dokumentov v rámci 
regiónu a pod.) je uvedený projekt priorizovaný v regióne,pričom tiež popíše hlavné dôvody jeho prioritizácie pred inými projektmi. 
Žiadateľ popíše prínosy projektu v rámci regiónu (vo väzbe na zameranie a charakter aktivít projektu a ich dopad k napĺňaniu 
priorít regiónu). 

Projektový zámer je súčasťou dlhodobo pripravovanej koncepcie mesta Trenčín. Je pevne zakotvený vo všetkých rozvojových 
strategických dokumentoch mesta Trenčín (Program rozvoja mesta 2016 -2022 s výhľadom do 2040, ako aj v pripravovanom 
Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050 (Aktivita 4.1.1.4 
Revitalizácia zelenej infraštruktúry (parku) na Námestí Sv. Anny), Plán udržateľnej mestskej mobility, Integrovaná územná stratégia 
"Životaschopný Trenčín SiTy", Bid book spracovaný pre kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry). Uvedený PZ je v súlade s 
platným Územným plánom mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 7. Jedná sa o nosnú / flag ship investíciu v súvislosti s PO 
2021 - 2027 ako aj s titulom Trenčín Európske hlavné mesto kultúry 2026. Uvedená investícia vytvorí nový verejný priestor pre 
realizáciu programu EHMK 2026 a vytvorí tak jednu z oáz zvedavosti pre Európske hlavné miesto kultúry 2026. Územie bude mať 
charakter mestského parku menších rozmerov („pocket park“).Revitalizácia Námestia sv. Anny je v v plnom rosahu opodstatneným 
investičným zámerom miestnej samosprávy. 

Ako bude projekt prispievať na realizáciu ďalších nadväzujúcich investícií v regióne. Ako je riešená účelnosť projektu pre región a 
jeho prínos pre cieľové skupiny projektu.

Projekt nadväzuje na existujúce investície mesta Trenčín (cyklotrasy,  revitalizovné verejné priestranstvá). Uvedený verejný priestor 
sa stane Oázov zvedavosti v rámci programu EKMH 2026 a spolu s ďalšími nadväzujúcimi realizovanými verejnými a kultúrnymi 
priestormi bude prispievať k zvyšovaniu kultúrno-kreatívneho potenciálu mesta aj regiónu. Realizáciou projektu vybudovaním 
parku mestského typu a úprava okolitých plôch prinesie do danej lokality zvýšenú kvalitu a štandard verejného priestoru. Vznikne 
prirodzené centrum s pridanou hodnotou ekologického riešenia. Okrem pozitívneho vplyvu na miestne životné prostredie vznikne 
priestor aj na voľné stretávanie ľudí hľadajúcich miesto relaxu. 
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Ciele projektového zámeru

Cieľ 1 Revitalizácia verejného priestranstva, obnova mestských prvkov a zazelenanie 
širokospektrálneho kultúrnospoločenského otvoreného verejného priestoru

Cieľ 2 Integrácia s prvkami tzv. sivej infraštruktúry prispievajúca k zvyšovaniu kvality života v 
mestskom prostredí 

Cieľ 3 Vybudovanie funkčných priestorov - relaxačno-oddychového a kultúrno-spoločenského 

Cieľ 4 Skvalitnenie zelených plôch v centre mesta, znižovanie vplyvu teplotných ostrovov,Skvalitnenie 
zelených plôch v centre mesta, znižovanie vplyvu teplotných ostrovov, adaptácia mestského 
prostredia na zmenu klímy formou výsadby vhodných drevín, budovaním ochladzovacích 
prvkoch a zadržiadavním vody v krajine

Riešené územie sa nachádza v centrálnej časti mesta Trenčín  s celkovou výmerou 3260 m2 s kompaktnou viacpodlažnou zástavbou 
v priľahlom okolí. Pozemok na Námestí sv. Anny, ktorý je riešený v rámci projektu je vymedzený cestnými komunikáciami. 
Výraznými dominantami priestoru je historická budova Krajského súdu a Kaplnka sv. Anny, podľa ktorej je pomenované aj celé 
námestie. V súčasnosti je plocha zelene ako aj priľahlé okolie bez intenzívnejšieho využitia. Celý priestor námestia je len akýmsi 
priechodzím, tranzitným koridorom s možnosťou zaparkovať osobné vozidlo. Pritom námestie je určitým predĺžením pešej zóny 
centrálnej mestskej časti smerom k novému administratívnemu južnému centru.
Centrálny priestor tvorí park aktuálne bez možnosti aktívneho využitia. Povrch je trávnatý s lokálnymi výsadbami bylín a siedmymi 
letitými lipami so značnou spoločenskou a ekologickou hodnotou. V roku 2009 bol na námestí realizovaný pamätník obetiam 
komunizmu, ktorý je situovaný na os hlavného vstupu do budovy Krajského súdu a tvorí dominantný akcent v priľahlom 
parteri.Terén parku je mierne vyvýšený oproti chodníkom pre peších. Výškový rozdiel je v súčasnosti vyriešený betónovým 
plôtikom v kombinácii z oceľovými trubkami, čo vytvára psychologickú aj funkčnú bariéru. V mieste najbližšie ku kaplnke je 
koncepčne nedoriešená plocha po odstránenom stánku PNS. Priľahlá komunikácia hlavnej cesty je dosť frekventovaná a teda aj 
hlučná. Komunikácia trasovaná popred súd je kľudnejšia, po bokoch je situované pozdĺžne parkovanie.
Ďalším koncepčne nevhodne riešeným územím je plocha okolo budovy bývalých wc. V tomto mieste vedú súbežne dve cestné 
komunikácie, pričom funkčne postačuje aj jedna. Priestor je tak zbytočne rozdelený na malé ťažko využiteľné  plochy. Objekt 
bývalých wc je v súčasnosti nefunkčný vhodný na odstránenie. V súčasnosti je priestor  námestia koncepčne nedoriešený, a funkčne 
nevyužitý vzhľadom na potenciál, ktorý ponúka.

Udržateľnosť aktivít projektu po skončení realizácie projektu
Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov 
projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o zeleň, mobiliár a údržbu verejného priestranstva bude mať na starosti 
organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová a príspevková organizácia. Financovanie 
starostlivosti o tento verejný priestor by bol zapezpečený z mestského rozpočtu z programu 10: Životné prostredie.

Administratívna, odborná a prevádzková kapacita žiadateľa na riadenie
Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, 
realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor.  Podanie žiadosti o 
NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektový manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí 
impleentovali viac ako 20 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne 
schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.
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7. Návrh aktivít a harmonogramu realizácie 
projektového zámeru

Aktivita 1
Názov aktivity Revitalizácia námestia sv. Anny
Začiatok realizácie 03/2024
Koniec realizácie 03/2025

Aktivita 2
Názov aktivity
Začiatok realizácie
Koniec realizácie

Aktivita 3
Názov aktivity
Začiatok realizácie
Koniec realizácie

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 aktivít slačte tlačidlo "+" vľavo

Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru (uveďte napr. stav prípravy stavebnej dokumentácie, 
územného konania, stav VO a pod.)
V súčasnosti (november 2022) je spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a spracúva sa dokumentácia pre 
stavebné povolenie. V prvej polovici roka 2023 by malo byť vydané stavebné povolenie a bude sa pripravovať verejné obstarávanie.

Príspevok navrhovaného projektu k príslušným politickým cieľom

Projekt svojimi aktivitami a výstupmi je v súlade s Programom Slovensko, v cieli politiky 5 je v súlade s prioritou 5P1 Moderné 
regióny a špecifickým cieľom RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho 
rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach. Uvažovaný projekt je 
realizovaný v rámci opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry. Táto investícia je v súlade s týmto opatrením zameraná na 
transformáciu verejných priestorov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK 2026 
obsiahnutého v Bid booku mesta Trenčín.

Spôsob realizácie aktivít projektu

Hlavnou myšlienkou návrhu je revitalizovať a funkčne využiť centrálny priestor námestia, priblížiť, sprístupniť a skvalitniť jestvujúcu 
zeleň, a v neposlednom rade aj dostať ľudí medzi letité stromy. Druhou nosnou myšlienkou je vytvorenie kompaktnej plochy v 
priestore pri bývalých wc, ktorá bude využitá pre realizáciu menšej kaviarne. Obe navrhované zmeny sa vhodným vizuálnym aj 
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Finančná a ekonomická stránka projektu
Žiadateľ popíše:
- obsahovú/vecnú stránku jednotlivých výdavkov na všetkých úrovniach rozpočtu,
- aké nástroje využil na overenie hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov,
- akým spôsobom bude zabezpečená finančná udržateľnosť projektu po jeho ukončení a
počas celého obdobia udržateľnosti.

priestore pri bývalých wc, ktorá bude využitá pre realizáciu menšej kaviarne. Obe navrhované zmeny sa vhodným vizuálnym aj 
funkčným spôsobom dopĺňajú, pričom cieľom je vniesť život do aktuálne zanedbaného územia a poskytnúť jeho budúcim 
užívateľom možnosť krátkodobého oddychu.  Realizáciou projektu dôjde k zrevitalizovaniu plochy o rozlohe 945 m2

 Priestor je na pozdĺžnej kompozičnej osi rozdelený do 7 funkčných celkov:

1. Centrálny priestor parku - v najširšej časti riešeného pozemku je situovaná kompozícia posedenia pod stromami. Rozmiestnenie 
lavičiek je navrhnuté s ohľadom na formálny charakter priestoru pred súdom. Dizajn je jednoduchý symetrický, pravouhlý, zvolený 
tak, aby vhodným spôsobom dopĺňal modernistické dielo pamätníka komunizmu. Drevené lavičky s operadlom aj bez operadla sú 
rozmiestnené pod jednotlivými lipami a doplnené vyvýšenými záhonmi strihaného živého plota. V strede kompozície je vodný 
prvok vo forme picej fontány. Hlavný nástup je riešený dvoma schodiskovými stupňami so snahou dosiahnuť efekt monumentality. 
Z pozdĺžnych ulíc je nástup plynulý, bezbariérový.

2. Kaviareň (nie je súčasťou projektového zámeru,bude riešená samostatným projektom) a priľahlé plochy  - Kaviareň a priľahlé 
terasy sú navrhnuté v mieste bývalých wc. Odstránením budovy wc a jednej cestnej komunikácie vznikne kompaktná využiteľná 
plocha. Samotný objekt je situovaný do stredu tejto plochy s potenciálom otvorenosti na tri strany. Samotná kaviareň má charakter 
skôr stánku s coffe to go a pozostáva z komerčnej prevádzkovej časti, technického zázemia a wc prístupných z vonkajšej strany.  
Kaviareň disponuje dvomi drevenými terasami, jednou orientovanou na hlavnú cestu, druhou otočenou do kľudnejšej Súdnej ulice 
so zakomponovaním vzrastlého stromu. Priestor je doplnený stromoradím, vyvýšenými živými plotmi a cyklostojanmi.

3. Pamätník obetiam komunizmu - v roku 2009 bol na námestí realizovaný pamätník obetiam komunizmu. Do samotného diela 
návrh nezasahuje, práve naopak snahou je vylepšiť pomery v priľahlom priestore. Návrh uvažuje so zrušením dvoch pozdĺžnych 
parkovacích miest v osi vstup na súd pamätník, čím sa zväčší predpolie pamätníka a vyčistí priehľadová kompozičná os z hlavnej 
cesty. Na osi je dnes použitá nevýrazná drevoplastová vrstva, ktorá bude nahradená za rezaný blokový kameň tak, aby vhodne 
doplnil samotný pamätník. Okolie je vizuálne spestrené výsadbami bylín a strihaného živého plota. 

4. Mobiliár pre cyklistov -  v užšej časti námestia s dobrou dostupnosťou pre okoloidúcich cyklistov bude umiestnený 
cykloprístrešok v design manuáli celomestského charakteru. V náväznosti na cykloprístrešku v dosahu je tiež situovaný servisný 
cyklostojan s lavičkou.

5. Zazelenenie ulice pred súdom - z historických fotografií sa dá vyčítať že pred budovou súdu rástla v minulosti alej nižších 
stromov. V nedávnej minulosti bol chodník pred budovou rekonštruovaný, nie celkom vhodne asfaltovým povrchom. Asfaltový 
povrch bude nahradený reprezentatívnou dlažbou, do ktorej sa vysadí línia 10 stromov nižšieho vzrastu. Na protiľahlej strane cesty 
bude vysadené stromoradie kvitnúcich čerešní. Stromy budú vysadené do prekoreniteľných buniek a ochránia sa pochôdznymi 
oceľovými mrežami. Celkovo tak uličný priestor spestrí 18 nových stromov.

 6.Opatrenia pre chodcov - hlavnou a najvýraznejšou zmenou vo vzťahu chodec auto je posunu e a vyvýšenie priechodu pre 
chodcov cez Súdnu ulicu. Vyvýšenie vytvorí určitý spomaľovač pre autá, homogénne prepojí centrálnu časť s kaviarňou a poskytne 
chodcom určitú psychologický výhodu pred autami. Snahou je vytvoriť kompaktnejší, ucelený priestor námestia. Ďalším z opatrení 
je zrušenie vybraných parkovacích miest pred policajnou stanicou, čím sa podporí peší ťah Súdna ulica smerom na Legionársku.

 7.Podpora elektromobility - v rámci uličného priestoru pred súdom budú inštalované štyri nabíjacie stanice pre elektromobily. 
Osadené sú vždy medzi dve pozdĺžne parkovacie miesta, teda bude možné nabíjať dva osobné automobily naraz.
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8. Merateľné ukazovatele
Ukazovateľ 1
Názov ukazovateľa Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor v mestských oblastiach
Merná jednotka m2

Počiatočná hodnota 0
Cieľová hodnota 3260

Ukazovateľ 2
Názov ukazovateľa Integrované projekty pre územný rozvoj
Merná jednotka projekty
Počiatočná hodnota 0
Cieľová hodnota 1

Ukazovateľ 3
Názov ukazovateľa Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít
Merná jednotka návštevníci/rok
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 4
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 5
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 ukazovateľov slačte tlačidlo "+" vľavo

9. Rozpočet projektového zámeru

Rozpočet žiadateľa (celkové 
oprávnené výdavky)
Výdavky 1
Názov skupiny výdavkov 021-Stavby
Suma (EUR) 640 000,00
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Výdavky 2
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 3
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 4
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 5
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov slačte tlačidlo "+" vľavo

Celkom za žiadateľa (EUR) 640 000,00

Rozpočet Partnera 1 
(celkové oprávnené 
výdavky)
Výdavky 1
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 2
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 3
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 4
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 5
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo
Celkom za partnera (EUR) 0,00

pre zobrazenie voľných riadkov pre skupiny výdavkov ďalších partnerov (Partner 2 a viac) stlačte tlačidlo "+" vľavo
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10. Komplementárne projektové zámery

Identifikujte pripravované, predložené alebo už implementované projektové zámery, 
ktoré by podporili efekty definované realizáciou predkladaného projektového zámeru.

Komplementárny 
projektový zámer 1
Názov komplementárneho 
projektového zámeru

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: 
Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti

Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

v realizácii

Komplementárny 
projektový zámer 2
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

Komplementárny 
projektový zámer 3
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

Komplementárny 
projektový zámer 4
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

Komplementárny 
projektový zámer 5
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 komplementárnych projektových zámerov slačte tlačidlo "+" vľavo

11. Iné údaje (ak relevantné)

napr. riziká projektového zámeru, resp. ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.
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12. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:
 všetky informácie obsiahnuté v projektovom zámere sú úplné, pravdivé a správne,
 zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektového zámeru tak, aby nebola 

ohrozená jeho implementácia,
 na oprávnené výdavky uvedené v projektovom zámere nežiadam o inú pomoc, resp. 

požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných 
právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol 
poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu,

 som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
 som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na 

vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania 
o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektového zámeru (napr. možnosť mimoriadneho 
ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov).

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa 
týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním 
všetkých uvedených osobných údajov.

Miesto podpisu Trenčín
Dátum podpisu DD.MM.YYYY
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu

Mgr. Richard Rybníček

Subjekt Mesto Trenčín
Podpis
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Revitalizácia Ulice 1.mája

§ 24 Zákona č. 121/2022 Z. z.  o príspevkoch z fondovEurópskejúniea o zmene a doplnení niektorých zákonov

Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN  do roku 2029

"Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy "

PROJEKTOVÝ ZÁMER NAVRHOVANÝ NA 
ZARADENIE DO INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ 

INVESTÍCIE
Názov projektového zámeru:

MESTSKÉ (RE)KREÁCIE ako kľúčová infraštruktúra pre 
EHMK 2026

Názov projektovej aktivity:
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1. Identifikácia žiadateľa

Názov Mesto Trenčín
IČO 00312037

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko kontaktnej 
osoby

Ing. Milan Ovseník

Adresa Mierové nám. 1/2, 911 64
Email milan.ovsenik@trencin.sk
Telefónne číslo

2. Identifikácia partnera

Partner 1
Názov  - 
IČO  - 

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko kontaktnej 
osoby
Adresa
Email
Telefónne číslo
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 5 partnerov slačte tlačidlo "+" vľavo

3. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov projektového zámeru Revitalizácia Ulice 1.mája
Príslušný politický cieľ CP 5 - Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja 

všetkých typov území a miestnych iniciatív
Príslušný špecifický cieľ RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a 

environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu 
a bezpečnosti v mestských oblastiach

Príslušná priorita Integrovanej 
územnej stratégie

Príslušný špecifický cieľ 
Integrovanej územnej stratégie

Príslušná priorita špecifickej 
časti IÚS pre SPR resp. UMR

4. Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy  

Príslušný špecifický cieľ 
špecifickej časti IÚS pre SPR 
resp. UMR

4.1. Trenčiansky kultúrnokreatívny priestor  - OÁZY  PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 
2026
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Zdôvodnenie realizácie 
projektového zámeru vybraným 
žiadateľom

Projektový zámer je súčasťou dlhodobo pripravovanej koncepcie mesta Trenčín. Je pevne 
zakotvený vo všetkých rozvojových strategických dokumentoch mesta Trenčín (Program 
rozvoja mesta 2016 -2022 s výhľadom do 2040, ako aj v pripravovanom Programe 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 
2050, Plán udržateľnej mestskej mobility, Integrovaná územná stratégia "Životaschopný 
Trenčín SiTy", Bid book spracovaný pre kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry). 
Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 
7. 

Zdôvodnenie realizácie 
projektového zámeru vybraným 
partnerom

Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). 
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4. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto realizácie 1
Okres Trenčín
Obec Trenčín
Ulica Ulica 1. mája
Súpisné a orientačné číslo
PSČ 911 01
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)

MFO Trenčín

Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)

Miesto realizácie 2
Okres
Obec
Ulica
Súpisné a orientačné číslo
PSČ
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)
Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)

Miesto realizácie 3
Okres
Obec
Ulica
Súpisné a orientačné číslo
PSČ
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)
Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 miest realizácie slačte tlačidlo "+" vľavo
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 25 miest realizácie slačte tlačidlo "+" vľavo

5. Priorizácia projektu v rámci regiónu
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6. Popis projektového zámeru

Ciele projektového zámeru

Cieľ 1 Revitalizácia verejného priestranstva v centre mesta, obnova mestských prvkov a zazelenanie 
širokospektrálneho kultúrnospoločenského otvoreného verejného priestoru

Cieľ 2 Integrácia s prvkami tzv. sivej infraštruktúry prispievajúca k zvyšovaniu kvality života v 
mestskom prostredí 

Popis východiskovej situácie
Súčasný priestor slúži ako miestna komunikácia, v určitej časti ako slepá ulica.  Revitalizáciou sa zmení charakter ulice na verejný 
priestor s dominanciou peších. Na danej ulici sídli najväčšie gymnázium v meste Trenčín, súkromná základná škola a stredná škola, 
ktorej zriaďovateľom je cirkev. Sústreďuje sa tu teda vzdelávanie počas dňa. Ulica je rušná v čase začiatku a konca vyučovania. 
Počas víkendov a popoludní je uvedená ulica relatívne nevyužívaná, respektíve nie je rušná. Súčasťou revitalizovanej ulice je aj 
kostol. Na uvedenej ulici raz ročne prebieha mestský trh Trenčianske korzo,ktoré organizujú občiansky aktivisti,kedy celá ulica ožíva 
do podoby moderného mestského verejného priestoru.  

Žiadateľ uvedie na základe akého dokumentu (napr. v rámci PHRSR, IÚS, UMR, resp. z iných strategických dokumentov v rámci 
regiónu a pod.) je uvedený projekt priorizovaný v regióne,pričom tiež popíše hlavné dôvody jeho prioritizácie pred inými projektmi. 
Žiadateľ popíše prínosy projektu v rámci regiónu (vo väzbe na zameranie a charakter aktivít projektu a ich dopad k napĺňaniu 
priorít regiónu). 

Projektový zámer je súčasťou dlhodobo pripravovanej koncepcie mesta Trenčín. Je pevne zakotvený vo všetkých rozvojových 
strategických dokumentoch mesta Trenčín (Program rozvoja mesta 2016 -2022 s výhľadom do 2040, ako aj v pripravovanom 
Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050 (Aktivita 4.1.1.3 
Revitalizácie Ulice 1. mája), Plán udržateľnej mestskej mobility, Integrovaná územná stratégia "Životaschopný Trenčín SiTy", Bid 
book spracovaný pre kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry). Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom mesta 
Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 7. Jedná sa o nosnú / flag ship investíciu v súvislosti s PO 2021 - 2027 ako aj s titulom Trenčín 
Európske hlavné mesto kultúry 2026. Uvedená investícia vytvorí nový verejný priestor pre realizáciu programu EHMK 2026 a vytvorí 
tak jednu z oáz zvedavosti pre Európske hlavné miesto kultúry 2026.

Ako bude projekt prispievať na realizáciu ďalších nadväzujúcich investícií v regióne. Ako je riešená účelnosť projektu pre región a 
jeho prínos pre cieľové skupiny projektu.

Projekt nadväzuje na existujúce investície mesta Trenčín (cyklotrasy,  revitalizovné verejné priestranstvá). Uvedený verejný priestor 
sa stane Oázov zvedavosti v rámci programu EKMH 2026 a spolu s ďalšími nadväzujúcimi realizovanými verejnými a kultúrnymi 
priestormi bude prispievať k zvyšovaniu kultúrno-kreatívneho potenciálu mesta aj regiónu. Revitalizácia má zmeniť charakter ulice z 
dopravnej komunikácie na verejný priestor s dominanciou peších, vytvoriť bezpečný, komfortný a atraktívny priestor nielen pre 
žiakov škôl (najväčšie trenčianske gymnázium, 2 základné školy, stredná škola) situovaných v tomto priestore, ale aj návštevníkov 
kostola Notre Dame a prevádzok kaviarní a reštaurácií pri vyústení na Rozmarínovú resp. ul. J. Braneckého. Ambíciou je upraviť 
tento priestor tak, aby sa stal nielen pešou komunikáciou ale pre návštevníkov aj cieľom, aby bol lákavý ponukou kultivovaného 
verejného priestoru s bezpečným priestorom pre školákov počas príchodu a odchodu zo škôl a aj v dobe po vyučovaní, s 
možnosťou stretávania sa a oddych resp. trávenia času, s neformálnymi sociálnymi kontaktmi, spriestorom využiteľným pre 
mestské podujatia typu výročných trhov a kultúrnych podujatí aakcií pre obyvateľov.
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Cieľ 3 Vybudovanie funkčných priestorov - relaxačno-oddychového a kultúrno-spoločenského 
charakteru, príprava priestoru na organizovanie spoločenských a kultúrnych aktivít

Cieľ 4 Skvalitnenie zelených plôch v centre mesta, znižovanie vplyvu teplotných ostrovov, adaptácia 
mestského prostredia na zmenu klímy formou výsadby vhodných drevín, budovaním 
ochladzovacích prvkoch a zadržiadavním vody v krajine

7. Návrh aktivít a harmonogramu realizácie 
projektového zámeru

Aktivita 1
Názov aktivity Revitalizácia ulice 1. mája - stavebné práce
Začiatok realizácie
Koniec realizácie

Aktivita 2
Názov aktivity
Začiatok realizácie
Koniec realizácie

Aktivita 3
Názov aktivity
Začiatok realizácie
Koniec realizácie

Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru (uveďte napr. stav prípravy stavebnej dokumentácie, 
V súčasnosti (november 2022) je spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. V priebehu roku 2023 (prvý polrok) 
by malo byť vydané stavebné povolenie a začaté verejné obstarávanie na dodávateľa.

Udržateľnosť aktivít projektu po skončení realizácie projektu
Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov 
projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o zeleň, mobiliár a údržbu verejného priestranstva bude mať na starosti 
organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová a príspevková organizácia. Financovanie 
starostlivosti o tento verejný priestor by bol zabezpečený z mestského rozpočtu z programu 9 - kultúra

Administratívna, odborná a prevádzková kapacita žiadateľa na riadenie
Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, 
realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor.  Podanie žiadosti o 
NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektoví manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí 
implementovali viac ako 20 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne 
schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.
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pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 aktivít slačte tlačidlo "+" vľavo

Finančná a ekonomická stránka projektu

Príspevok navrhovaného projektu k príslušným politickým cieľom

Projekt svojimi aktivitami a výstupmi je v súlade s Programom Slovensko, v cieli politiky 5 je v súlade s prioritou 5P1 Moderné 
regióny a špecifickým cieľom RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho 
rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach. Uvažovaný projekt je 
realizovaný v rámci opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry. Táto investícia je v súlade s týmto opatrením zameraná na 
transformáciu verejných priestorov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK 2026 
obsiahnutého v Bid booku mesta Trenčín.

Spôsob realizácie aktivít projektu

Realizácia bude prebiehať v jednotlivých etapách na základe spracovanej projektovej dokumentácie. Predpokladaná doba realizácie 
projektu je 9 mesiacov. Revitalizácia má zmeniť charakter ulice z dopravnej komunikácie na verejný priestor s dominanciou peších, 
vytvoriť bezpečný, komfortný a atraktívny priestor nielen pre žiakov škôl situovaných v tomto priestore - Základná škola Futurum, 
Základná škola sv. Andreja-Svorada a Benedikta, gymnázium Ľ. Štúra, ale aj návštevníkov kostola Notre Dame a prevádzok kaviarní 
a reštaurácií pri vyústení na Rozmarínovú resp. ul. J. Braneckého. Ambíciou je upraviť tento priestor tak, aby sa stal nielen pešou 
komunikáciou ale pre návštevníkov aj cieľom, aby bol lákavý ponukou kultivovaného verejného priestoru s bezpečným priestorom 
pre školákov počas príchodu a odchodu zo škôl a aj v dobe po vyučovaní, s možnosťou stretávania sa a oddych resp. trávenia času, 
s neformálnymi sociálnymi kontaktmi, s priestorom využiteľným pre mestské podujatia typu výročných trhov a kultúrnych podujatí 
a akcií pre obyvateľov. Celková plocha riešeného územia je o rozlohe 4.101,08 m2 .  Z toho celková plocha na ktorej budú vykonané 
odstraňovacie práce je 2.657,63 m2, celková plocha spevnených plôch bude 3.174,18 m2 a celková plocha zelene bude o veľkosti  
926,90 m2 .

Samotná revitalizácia zahŕňa: 
- odstránenie asfaltových povrchov cestnej komunikácie a priľahlých chodníkov Ul. 1. mája, 
- odstránenie plota pred ZŠ Futurum resp. jeho posunutí do línie fasády školy pri vyústení Piaristickej ul. na Ul. 1. mája, 
- odstránenie jedného z existujúcich pilierov brány pri detskom ihrisku školy sv.  Andreja-Svorada a Benedikta, 
- presun brány do pozície bližšie k zadnému asfaltovému športovému ihrisku, 
- odstránenie betónovej komunikácie pozdĺž det. ihriska
- odstránenie existujúceho kiosku na konci Ul.1. mája pri ul. Rozmarínovej
- presun betón. lavičiek na Námestí študentov pri ul. Rozmarínovej vedľa objektu gymnázia Ľ. Štúra
- odstránenie asfaltového krytu chodníka pozdĺž ul. Rozmarínovej a ul. J. Braneckého
- odstránenie asfaltového krytu chodníka pozdĺž ul. Piaristickej a ul. M. Nešpora
- odstránenie existujúcich vzrastlých stromov kritického stavu na Ul. 1. mája
- odstránenie existujúcich stožiarov verejného osvetlenia

 - osadenie novej dlažby zodpovedajúcej únosnos  v ploche dopravnej komunikácie a   chodníkov na Ul. 1. mája
- osadenie prekoreňovacích buniek a výsadba stromov
- úprava zelených plôch 
- osadenie lavičiek, malých pódií a drevených spevnených plôch
- osadenie umeleckých diel - abstraktná skulptúra pri vyústení do Piaristickej ul., pamätník Slobody, Odvahy a Mladosti pri 

 gymnáziu, smerovník pred gymnáziom s vyznačením smerov na svetové univerzity, smerovník pred kostolom Notre Dame v   dlažbe 
s orientáciou na pútnické miesto Skalka 
- osadenie urbánnych vodných prvkov - fontánka na pitie a vodná hmla
- osadenie nových stožiarov uličného osvetlenia s kumulovanou funkciou osvetlenia, šírenia wifi signálu a kamerového systému
- osadenie nového kiosku kaviarne s malou terasou na Nám. študentov
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8. Merateľné ukazovatele
Ukazovateľ 1
Názov ukazovateľa Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor v mestských oblastiach
Merná jednotka m2

Počiatočná hodnota 0
Cieľová hodnota 4 101,08 m2

Ukazovateľ 2
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 3
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 4
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 5
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 ukazovateľov slačte tlačidlo "+" vľavo

9. Rozpočet projektového zámeru

Rozpočet žiadateľa (celkové 
oprávnené výdavky)
Výdavky 1
Názov skupiny výdavkov 021 - Stavby
Suma (EUR) 2 880 000,00

Žiadateľ popíše:
- obsahovú/vecnú stránku jednotlivých výdavkov na všetkých úrovniach rozpočtu,
- aké nástroje využil na overenie hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov,
- akým spôsobom bude zabezpečená finančná udržateľnosť projektu po jeho ukončení a
počas celého obdobia udržateľnosti.
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Výdavky 2
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 3
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 4
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 5
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov slačte tlačidlo "+" vľavo

Celkom za žiadateľa (EUR) 2 880 000,00

Rozpočet Partnera 1 
(celkové oprávnené 
výdavky)
Výdavky 1
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 2
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 3
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 4
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 5
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo
Celkom za partnera (EUR) 0,00

pre zobrazenie voľných riadkov pre skupiny výdavkov ďalších partnerov (Partner 2 a viac) stlačte tlačidlo "+" vľavo
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10. Komplementárne projektové zámery

Identifikujte pripravované, predložené alebo už implementované projektové zámery, 
ktoré by podporili efekty definované realizáciou predkladaného projektového zámeru.

Komplementárny 
projektový zámer 1
Názov komplementárneho 
projektového zámeru

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: 
Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti

Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

v realizácii

Komplementárny 
projektový zámer 2
Názov komplementárneho 
projektového zámeru

Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda

Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

v realizácii

Komplementárny 
projektový zámer 3
Názov komplementárneho 
projektového zámeru

Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice

Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

pripravovaný

Komplementárny 
projektový zámer 4
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

Komplementárny 
projektový zámer 5
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 komplementárnych projektových zámerov slačte tlačidlo "+" vľavo

11. Iné údaje (ak relevantné)

napr. riziká projektového zámeru, resp. ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.

103  



12. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:
 všetky informácie obsiahnuté v projektovom zámere sú úplné, pravdivé a správne,
 zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektového zámeru tak, aby nebola 

ohrozená jeho implementácia,
 na oprávnené výdavky uvedené v projektovom zámere nežiadam o inú pomoc, resp. 

požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných 
právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol 
poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu,

 som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
 som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na 

vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania 
o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektového zámeru (napr. možnosť mimoriadneho 
ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov).

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa 
týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním 
všetkých uvedených osobných údajov.

Miesto podpisu Trenčín
Dátum podpisu DD.MM.YYYY
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu

Mgr. Richard Rybníček

Subjekt Mesto Trenčín
Podpis
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Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno - kreatívneho 
potenciálu HVIEZDA (Hviezdodvor) - Divadlo Divadielko

§ 24 Zákona č. 121/2022 Z. z.  o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN  do roku 2029

"Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy "

PROJEKTOVÝ ZÁMER NAVRHOVANÝ NA 
ZARADENIE DO INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ 

INVESTÍCIE
Názov projektového zámeru:

4.1.2. KULTÚRNE HOTSPOTY ako kľúčová 
infraštruktúra pre EHMK 2026

Názov projektovej aktivity:
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1. Identifikácia žiadateľa

Názov Mesto Trenčín
IČO 00312037

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko kontaktnej 
osoby

Ing. Milan Ovseník

Adresa Mierové nám. 1/2, 911 64
Email milan.ovsenik@trencin.sk
Telefónne číslo

2. Identifikácia partnera

Partner 1
Názov  - 
IČO  - 

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko kontaktnej 
osoby
Adresa
Email
Telefónne číslo
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 5 partnerov slačte tlačidlo "+" vľavo

3. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov projektového zámeru Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu HVIEZDA (Hviezdodvor) - 
Divadlo Divadielko

Príslušný politický cieľ PC 5 Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja 
všetkých typov území a miestnych iniciatív

Príslušný špecifický cieľ RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a 
environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu 
a bezpečnosti v mestských oblastiach 

Príslušná priorita Integrovanej 
územnej stratégie

Príslušný špecifický cieľ 
Integrovanej územnej stratégie

Príslušná priorita špecifickej 
časti IÚS pre SPR resp. UMR

4. Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy  

Príslušný špecifický cieľ 
špecifickej časti IÚS pre SPR 
resp. UMR

4.1. Trenčiansky kultúrnokreatívny priestor  - OÁZY  PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 
2026
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Zdôvodnenie realizácie 
projektového zámeru vybraným 
žiadateľom

Prjektový zámer je v súlade z dlhodobou stratégiou mesta Trenčín. Projektový zámer je 
identifikovaný v PHRSR mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050 pod 
Aktivitou 4.1.2.1 Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu HVIEZDA 
ako vybudovanie divadielka. Uvedený projektový zámer je v súlade so Stratégiou nielen pre 
kultúrne a kreatívne odvetvia mesta Trenčín na roky 2021 – 2030 s výhľadom do roku 2040 a 
tento projekt je zároveň uvedený aj v Bidbooku EHMK 2026. Je súčasťou pripravovaných aktivít 
v rámci programov Európskeho hlavného mesta kultúry 2026.

Zdôvodnenie realizácie 
projektového zámeru vybraným 
partnerom

Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). 
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4. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto realizácie 1
Okres Trenčín
Obec Trenčín
Ulica Kniežaťa Pribinu
Súpisné a orientačné číslo
PSČ 91101
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)

MFO Trenčín

Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)

Miesto realizácie 2
Okres
Obec
Ulica
Súpisné a orientačné číslo
PSČ
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)
Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)

Miesto realizácie 3
Okres
Obec
Ulica
Súpisné a orientačné číslo
PSČ
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)
Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 miest realizácie slačte tlačidlo "+" vľavo
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 25 miest realizácie slačte tlačidlo "+" vľavo

5. Priorizácia projektu v rámci regiónu
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6. Popis projektového zámeru

Ciele projektového zámeru

Cieľ 1 Vybudovanie malého divadla Divadielka pre 150 divákov
Cieľ 2 Dobudovanie kultúrno-kreatívneho hubu
Cieľ 3 Vybudovanie priestoru na stretávanie sa kultúrno-kreatívnej komunity v regióne

Popis východiskovej situácie
V súčasnosti sa v uvedenej lokalite nachádza nevyužitý priestor,ktorý vznikol asanáciou starej budovy. V tesnej blízkosti 
navrhovanej investícii sa v súčasnosti rekonštruuje bývalé kino Hviezda, kde vzniká Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu 
Hviezda. V danej lokalite majú po výstavbe ďalšieho objektu "Štúdia" vzniknút priestory kultúrno-kreatívneho Hubu,ktorý bude 
slúžiť ako centrum kreatívneho priemyslu pre celý región. V súčasnosti prázdny areál tak dostane nový život v podobe živého 
kultúrneho ekosystému, na ktorý sa budú viazať ďalšie menšie projekty a aktivity.

Udržateľnosť aktivít projektu po skončení realizácie projektu

Žiadateľ uvedie na základe akého dokumentu (napr. v rámci PHRSR, IÚS, UMR, resp. z iných strategických dokumentov v rámci 
regiónu a pod.) je uvedený projekt priorizovaný v regióne,pričom tiež popíše hlavné dôvody jeho prioritizácie pred inými projektmi. 
Žiadateľ popíše prínosy projektu v rámci regiónu (vo väzbe na zameranie a charakter aktivít projektu a ich dopad k napĺňaniu 
priorít regiónu). 

Cieľom projektu je dobudovanie kultúrno kreatívneho hotspotu v rámci areálu Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda. 
Mesto Trenčín ako úspešný kandidát na titul Európske hlavné mesto kultúry týmto projektom dobudováva priestor na kultúrne a 
kreatívne podujatia. Celý projekt zapadá do daného územia, vrátane vonkajších priestorov a pomáha pri budovaní tohto kultúrno 
kreatívneho hotspotu.

Ako bude projekt prispievať na realizáciu ďalších nadväzujúcich investícií v regióne. Ako je riešená účelnosť projektu pre región a 
jeho prínos pre cieľové skupiny projektu.

Projekt pokračuje v budovaní kultúrno kreatívneho hotspotu v areáli Hviezdy (Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda) a 
spolu s objektom štúdia vytvára takzvaný Hviezdodvor, ktorý by sa mal stať centrom kultúrno-kreatívneho priemyslu nie len v rámci 
mesta Trenčín, ale celého regiónu.
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7. Návrh aktivít a harmonogramu realizácie 
projektového zámeru

Aktivita 1
Názov aktivity Stavebné práce
Začiatok realizácie 03/2024
Koniec realizácie 05/2025

Aktivita 2
Názov aktivity
Začiatok realizácie
Koniec realizácie

Aktivita 3
Názov aktivity
Začiatok realizácie
Koniec realizácie

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 aktivít slačte tlačidlo "+" vľavo

Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru (uveďte napr. stav prípravy stavebnej dokumentácie, 
V súčasnosti (november 2022) sa finalizuje projektová dokumentácia projektu pre stavebné povolenie. V roku 2023 po ukončení 
povoľovacích procesov by malo byť vyhlásené verejné obstarávanie. Predpoklad výstavby je v roku 2024.

Príspevok navrhovaného projektu k príslušným politickým cieľom

Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov 
projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o zeleň, mobiliár a údržbu verejného priestranstva bude mať na starosti 
organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová a príspevková organizácia. Financovanie 
starostlivosti o tento verejný priestor by bol zapezpečený z mestského rozpočtu z programu 9. Kultúra.

Administratívna, odborná a prevádzková kapacita žiadateľa na riadenie
Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, 
realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor.  Podanie žiadosti o 
NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektoví manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí 
implementovali viac ako 20 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne 
schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.
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8. Merateľné ukazovatele
Ukazovateľ 1
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 2
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota

Finančná a ekonomická stránka projektu
Žiadateľ popíše:
- obsahovú/vecnú stránku jednotlivých výdavkov na všetkých úrovniach rozpočtu,
- aké nástroje využil na overenie hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov,
- akým spôsobom bude zabezpečená finančná udržateľnosť projektu po jeho ukončení a
počas celého obdobia udržateľnosti.

Predkladaný projektový zámer je v plnom súlade s cieľom politiky 5: Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a 
integrovaného rozvoja všetkých typov území a miestnych iniciatív a so špecifickým cieľm RSO5.1 Podpora integrovaného a 
inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného 
ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach. Uvedený projekt je súčasťou programu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026. 

Spôsob realizácie aktivít projektu

V rámci projektu by malo byť vybudované malé divadlo s hľadiskom pre približne 150 hostí. Súčasťou objektu je zázemie (šatne, 
technické priestory, kancelárie, sociálne zariadenia) ako aj kaviareň. Hlavná sála má multifunkčný charakter tak aby v nej mohol byť 
organizovaný koncert, divadlo, výstava, či iná kultúrno-spoločenská akcia.  
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Cieľová hodnota

Ukazovateľ 3
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 4
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 5
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 ukazovateľov slačte tlačidlo "+" vľavo

9. Rozpočet projektového zámeru

Rozpočet žiadateľa (celkové 
oprávnené výdavky)
Výdavky 1
Názov skupiny výdavkov stavebné práce
Suma (EUR) 1 500 000,00
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Výdavky 2
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 3
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 4
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 5
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov slačte tlačidlo "+" vľavo

Celkom za žiadateľa (EUR) 1 500 000,00

Rozpočet Partnera 1 
(celkové oprávnené 
výdavky)
Výdavky 1
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 2
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 3
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 4
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 5
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo
Celkom za partnera (EUR) 0,00

pre zobrazenie voľných riadkov pre skupiny výdavkov ďalších partnerov (Partner 2 a viac) stlačte tlačidlo "+" vľavo
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10. Komplementárne projektové zámery

Identifikujte pripravované, predložené alebo už implementované projektové zámery, 
ktoré by podporili efekty definované realizáciou predkladaného projektového zámeru.

Komplementárny 
projektový zámer 1
Názov komplementárneho 
projektového zámeru

Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda

Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

v realizácii

Komplementárny 
projektový zámer 2
Názov komplementárneho 
projektového zámeru

Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu HVIEZDA (Hviezdodvor) - 
Štúdio

Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

hotový projektový zámer

Komplementárny 
projektový zámer 3
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

Komplementárny 
projektový zámer 4
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

Komplementárny 
projektový zámer 5
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 komplementárnych projektových zámerov slačte tlačidlo "+" vľavo

11. Iné údaje (ak relevantné)

napr. riziká projektového zámeru, resp. ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.
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12. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:
 všetky informácie obsiahnuté v projektovom zámere sú úplné, pravdivé a správne,
 zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektového zámeru tak, aby nebola 

ohrozená jeho implementácia,
 na oprávnené výdavky uvedené v projektovom zámere nežiadam o inú pomoc, resp. 

požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných 
právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol 
poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu,

 som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
 som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na 

vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania 
o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektového zámeru (napr. možnosť mimoriadneho 
ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov).

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa 
týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním 
všetkých uvedených osobných údajov.

Miesto podpisu Trenčín
Dátum podpisu DD.MM.YYYY
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu

Mgr. Richard Rybníček

Subjekt mesto Trenčín
Podpis
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Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno - kreatívneho 
potenciálu HVIEZDA (Hviezdodvor) - Štúdio

§ 24 Zákona č. 121/2022 Z. z.  o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN  do roku 2029

"Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy "

PROJEKTOVÝ ZÁMER NAVRHOVANÝ NA 
ZARADENIE DO INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ 

INVESTÍCIE
Názov projektového zámeru:

4.1.2. KULTÚRNE HOTSPOTY ako kľúčová 
infraštruktúra pre EHMK 2026

Názov projektovej aktivity:
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1. Identifikácia žiadateľa

Názov Mesto Trenčín
IČO 00312037

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko kontaktnej 
osoby

Ing. Milan Ovseník

Adresa Mierové nám. 1/2, 911 64
Email milan.ovsenik@trencin.sk
Telefónne číslo

2. Identifikácia partnera

Partner 1
Názov  - 
IČO  - 

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko kontaktnej 
osoby
Adresa
Email
Telefónne číslo
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 5 partnerov slačte tlačidlo "+" vľavo

3. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov projektového zámeru Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu HVIEZDA (Hviezdodvor) - 
Štúdio

Príslušný politický cieľ PC 5 Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja 
všetkých typov území a miestnych iniciatív

Príslušný špecifický cieľ RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a 
environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu 
a bezpečnosti v mestských oblastiach 

Príslušná priorita Integrovanej 
územnej stratégie

Príslušný špecifický cieľ 
Integrovanej územnej stratégie

Príslušná priorita špecifickej 
časti IÚS pre SPR resp. UMR

4. Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy  

Príslušný špecifický cieľ 
špecifickej časti IÚS pre SPR 
resp. UMR

4.1. Trenčiansky kultúrnokreatívny priestor  - OÁZY  PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 
2026
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Zdôvodnenie realizácie 
projektového zámeru vybraným 
žiadateľom

Prjektový zámer je v súlade z dlhodobou stratégiou mesta Trenčín. Projektový zámer je 
identifikovaný v PHRSR mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050 pod 
Aktivitou 4.1.2.1 Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu HVIEZDA 
ako vybudovanie objektu Štúdia. Uvedený projektový zámer je v súlade so Stratégiou nielen pre 
kultúrne a kreatívne odvetvia mesta Trenčín na roky 2021 – 2030 s výhľadom do roku 2040 a 
tento projekt je zároveň uvedený aj v Bidbooku EHMK 2026. Je súčasťou pripravovaných aktivít 
v rámci programov Európskeho hlavného mesta kultúry 2026.

Zdôvodnenie realizácie 
projektového zámeru vybraným 
partnerom

Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). 
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4. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto realizácie 1
Okres Trenčín
Obec Trenčín
Ulica Kniežaťa Pribinu
Súpisné a orientačné číslo
PSČ 91101
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)

MFO Trenčín

Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)

Miesto realizácie 2
Okres
Obec
Ulica
Súpisné a orientačné číslo
PSČ
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)
Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)

Miesto realizácie 3
Okres
Obec
Ulica
Súpisné a orientačné číslo
PSČ
Príslušné územie Udržateľného 
mestského rozvoja (ak 
relevantné)
Príslušné územie Strategicko – 
plánovacieho regiónu (ak 
relevantné)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 miest realizácie slačte tlačidlo "+" vľavo
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 25 miest realizácie slačte tlačidlo "+" vľavo

5. Priorizácia projektu v rámci regiónu
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6. Popis projektového zámeru

Ciele projektového zámeru

Cieľ 1 Vybudovanie kultúrneho priestoru Štúdia
Cieľ 2 Dobudovanie kultúrno-kreatívneho hubu
Cieľ 3 Vybudovanie priestoru na stretávanie sa kultúrno-kreatívnej komunity v regióne

Popis východiskovej situácie
V súčasnosti sa v uvedenej lokalite nachádza nevyužitý priestor,ktorý vznikol asanáciou starej budovy. V tesnej blízkosti 
navrhovanej investícii sa v súčasnosti rekonštruuje bývalé kino Hviezda, kde vzniká Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu 
Hviezda. V danej lokalite majú po výstavbe ďalšieho objektu "Divadielka" vzniknút priestory kultúrno-kreatívneho Hubu,ktorý bude 
slúžiť ako centrum kreatívneho priemyslu pre celý región. V súčasnosti prázdny areál tak dostane nový život v podobe živého 
kultúrneho ekosystému, na ktorý sa budú viazať ďalšie menšie projekty a aktivity.

Udržateľnosť aktivít projektu po skončení realizácie projektu

Žiadateľ uvedie na základe akého dokumentu (napr. v rámci PHRSR, IÚS, UMR, resp. z iných strategických dokumentov v rámci 
regiónu a pod.) je uvedený projekt priorizovaný v regióne,pričom tiež popíše hlavné dôvody jeho prioritizácie pred inými projektmi. 
Žiadateľ popíše prínosy projektu v rámci regiónu (vo väzbe na zameranie a charakter aktivít projektu a ich dopad k napĺňaniu 
priorít regiónu). 

Cieľom projektu je dobudovanie kultúrno kreatívneho hotspotu v rámci areálu Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda. 
Mesto Trenčín ako úspešný kandidát na titul Európske hlavné mesto kultúry týmto projektom dobudováva priestor na kultúrne a 
kreatívne podujatia. Celý projekt zapadá do daného územia, vrátane vonkajších priestorov a pomáha pri budovaní tohto kultúrno 
kreatívneho hotspotu.

Ako bude projekt prispievať na realizáciu ďalších nadväzujúcich investícií v regióne. Ako je riešená účelnosť projektu pre región a 
jeho prínos pre cieľové skupiny projektu.

Projekt pokračuje v budovaní kultúrno kreatívneho hotspotu v areáli Hviezdy (Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda) a 
spolu s objektom malého divadla Divadielka vytvára takzvaný Hviezdodvor, ktorý by sa mal stať centrom kultúrno-kreatívneho 
priemyslu nie len v rámci mesta Trenčín, ale celého regiónu.
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7. Návrh aktivít a harmonogramu realizácie 
projektového zámeru

Aktivita 1
Názov aktivity Stavebné práce
Začiatok realizácie 03/2024
Koniec realizácie 03/2025

Aktivita 2
Názov aktivity
Začiatok realizácie
Koniec realizácie

Aktivita 3
Názov aktivity
Začiatok realizácie
Koniec realizácie

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 aktivít slačte tlačidlo "+" vľavo

Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru (uveďte napr. stav prípravy stavebnej dokumentácie, 
V súčasnosti (november 2022) sa finalizuje projektová dokumentácia projektu pre stavebné povolenie. V roku 2023 po ukončení 
povoľovacích procesov by malo byť vyhlásené verejné obstarávanie. Predpoklad výstavby je v roku 2024.

Príspevok navrhovaného projektu k príslušným politickým cieľom

Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov 
projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o zeleň, mobiliár a údržbu verejného priestranstva bude mať na starosti 
organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová a príspevková organizácia. Financovanie 
starostlivosti o tento verejný priestor by bol zapezpečený z mestského rozpočtu z programu 9. Kultúra

Administratívna, odborná a prevádzková kapacita žiadateľa na riadenie
Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, 
realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor.  Podanie žiadosti o 
NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektoví manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí 
implementovali viac ako 20 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne 
schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.
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8. Merateľné ukazovatele
Ukazovateľ 1
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 2
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota

Finančná a ekonomická stránka projektu
Žiadateľ popíše:
- obsahovú/vecnú stránku jednotlivých výdavkov na všetkých úrovniach rozpočtu,
- aké nástroje využil na overenie hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov,
- akým spôsobom bude zabezpečená finančná udržateľnosť projektu po jeho ukončení a
počas celého obdobia udržateľnosti.

Predkladaný projektový zámer je v plnom súlade s cieľom politiky 5: Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a 
integrovaného rozvoja všetkých typov území a miestnych iniciatív a so špecifickým cieľm RSO5.1 Podpora integrovaného a 
inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného 
ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach. Uvedený projekt je súčasťou programu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026. 

Spôsob realizácie aktivít projektu

Žiadateľ popíše:
- zdôvodnenie navrhovaných aktivít z vecného a časového hľadiska,
- ku ktorým oblastiam projekt bude prispievať (čo sa zlepší po realizŽiadateľ popíše:
- zdôvodnenie navrhovaných aktivít z vecného a časového hľadiska,
- ku ktorým oblastiam projekt bude prispievať (čo sa zlepší po realizácií projektu),
- ako projekt prispeje k zlepšenie životného prostredia a na zmenu klímy,
- akým kvalitatívnym spôsobom projekt prispeje (uvedie sa podľa predmetnej aktivity napr.
zvyšovanie kvality vzdelávania atď.) 
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Cieľová hodnota

Ukazovateľ 3
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 4
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota

Ukazovateľ 5
Názov ukazovateľa
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
Cieľová hodnota
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 ukazovateľov slačte tlačidlo "+" vľavo

9. Rozpočet projektového zámeru

Rozpočet žiadateľa (celkové 
oprávnené výdavky)
Výdavky 1
Názov skupiny výdavkov stavebné práce
Suma (EUR) 2 800 000,00
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Výdavky 2
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 3
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 4
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 5
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov slačte tlačidlo "+" vľavo

Celkom za žiadateľa (EUR) 2 800 000,00

Rozpočet Partnera 1 
(celkové oprávnené 
výdavky)
Výdavky 1
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 2
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 3
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 4
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)

Výdavky 5
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo
Celkom za partnera (EUR) 0,00

pre zobrazenie voľných riadkov pre skupiny výdavkov ďalších partnerov (Partner 2 a viac) stlačte tlačidlo "+" vľavo
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10. Komplementárne projektové zámery

Identifikujte pripravované, predložené alebo už implementované projektové zámery, 
ktoré by podporili efekty definované realizáciou predkladaného projektového zámeru.

Komplementárny 
projektový zámer 1
Názov komplementárneho 
projektového zámeru

Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda

Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

v realizácii

Komplementárny 
projektový zámer 2
Názov komplementárneho 
projektového zámeru

Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu HVIEZDA (Hviezdodvor) - 
Divadlo

Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

hotový projektový zámer

Komplementárny 
projektový zámer 3
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

Komplementárny 
projektový zámer 4
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)

Komplementárny 
projektový zámer 5
Názov komplementárneho 
projektového zámeru
Stav projektového zámeru 
(v zásobníku/pripravovaný)
pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 komplementárnych projektových zámerov slačte tlačidlo "+" vľavo

11. Iné údaje (ak relevantné)

napr. riziká projektového zámeru, resp. ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.
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12. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:
 všetky informácie obsiahnuté v projektovom zámere sú úplné, pravdivé a správne,
 zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektového zámeru tak, aby nebola 

ohrozená jeho implementácia,
 na oprávnené výdavky uvedené v projektovom zámere nežiadam o inú pomoc, resp. 

požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných 
právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol 
poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu,

 som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
 som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na 

vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania 
o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektového zámeru (napr. možnosť mimoriadneho 
ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov).

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa 
týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním 
všetkých uvedených osobných údajov.

Miesto podpisu Trenčín
Dátum podpisu DD.MM.YYYY
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu

Mgr. Richard Rybníček

Subjekt mesto Trenčín
Podpis
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