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1) Dôvodová správa 
 

I. Všeobecná časť 

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo 26.3.2021 výzvu 

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych 

aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65 

z Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP“), prioritná os 4 – 

Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, Investičná priorita: 4.3 

–  Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia 

a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú 

zmenou), zníženie znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku, špecifický cieľ: 

4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach 

prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného 

prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia 

ovzdušia a hluku, aktivita j)  regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických 

princípov tvorby a ochrany zelene z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len 

„EFRR).   

 

V rámci tejto výzvy mesto Stará Turá plánuje predložiť  projekt „Regenerácia 

voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením vodozádržných opatrení“. 

Projekt rieši vnútroblok sídliska medzi Ul. Mierová a Hurbanova, novostavbu detského 

dopravného ihriska v priestore schátranej asfaltovej plochy a pumptracku s aplikovanými 

vodozádržnými opatreniami (výmena betónového a asfaltového povrchu za povrchy 

vsakujúce vodu, dažďová záhrada, vsakovacie jamy, vsakovací pás). Projekt rieši aj okolité 

spevnené plochy a chodníky, prepájajúce navrhované objekty s napojením na jestvujúcu 

infraštruktúru. Všetky doplnené spevnené plochy sú naprojektované s prvkami 

vodozádržných opatrení, vyspádované do drenáže, ktorá odvádza vodu do dažďovej záhrady. 

Dopravné ihrisko je vo svojom výraze schematickou zmenšeninou uličnej siete mesta Stará 

Turá.  

 

Predpokladaný rozpočet projektu (v predkladanej žiadosti): 450 000€ 

 Podiel spolufinancovania z vlastných zdrojov:   5% 

 Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:   22 500€ 

 Výška príspevku z EFRR v prípade schválenia žiadosti o NFP: 382 500€ 

Výška príspevku zo štátneho rozpočtu:     45 000€ 

 

 

II. Osobitná časť 

 

Mesto Stará Turá identifikovalo priestor vnútrobloku medzi bytovými domami na Ul. 

Mierovej a Hurbanovej ako jeden z prvých vnútroblokov, ktoré by bolo možné zrevitalizovať 

formou vodozádržných opatrení, a tak zlepšiť environmentálne aspekty tejto časti mesta. 

Sídliskový vnútroblok týmto projektom adaptujeme na zmenu klímy, s ktorou mestá 

v posledných rokoch začínajú bojovať.   



 

 

Jednou z povinných príloh predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku z IROP je aj 

Uznesenie zastupiteľstva, ktorým sa schvaľuje predloženie uvedeného projektu, ako aj 

výška povinného spolufinancovania. 

  

V prípade schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok z výzvy IROP 

predložíme rozpočtové opatrenie na financovanie projektu. Realizáciu projektu však podľa 

harmonogramu výzvy predpokladáme v prípade schválenia až v roku 2022.  

 

 

   

2) Stanovisko komisie ( komisií) 

 
Komisia pre ekonomiku,  majetok mesta a podnikanie odporúča  MsZ v Starej Turej 

schváliť: 

- predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku za účelom realizácie projektu: „Regenerácia 

voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením vodozádržných opatrení“ z 

Integrovaného regionálneho operačného programu, číslo výzvy:  IROP-PO4-SC431-2021-

65 z Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP“), prioritná os 4 – 

Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, Investičná priorita: 

4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a 

dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú 

zmenou), zníženie znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku, špecifický 

cieľ: 4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach 

prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného 

prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia 

ovzdušia a hluku, aktivita j)  regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických 

princípov tvorby a ochrany zelene, fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len 

„EFRR), ktorého ciele sú v súlade s platným územných plánom mesta Stará Turá a platným 

programom rozvoja mesta, 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 5%, t. j. 22 500€ z celkových výdavkov projektu z vlastných prostriedkov, 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) Návrh uznesenia: 
                                                

     

Uznesenie číslo ................/ 2021 

  

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 28.4.2021 prerokovalo návrh na 

schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku z Integrovaného regionálneho 

operačného programu pre projekt „Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku 

Mierová s uplatnením vodozádržných opatrení“.  

Mestské zastupiteľstvo: 

 

a) schvaľuje: 

- predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku za účelom realizácie projektu: 

„Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením 

vodozádržných opatrení“ z Integrovaného regionálneho operačného programu, 

číslo výzvy:  IROP-PO4-SC431-2021-65 z Integrovaného regionálneho 

operačného programu (ďalej len „IROP“), prioritná os 4 – Zlepšenie kvality života 

v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, Investičná priorita: 4.3 – Prijímanie 

opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia 

a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré 

prechádzajú zmenou), zníženie znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na 

zníženie hluku, špecifický cieľ: 4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov 

v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej 

infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj 

zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, aktivita 

j)  regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby 

a ochrany zelene, fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR), 

ktorého ciele sú v súlade s platným územných plánom mesta Stará Turá a platným 

programom rozvoja mesta, 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške 5%, t. j. 22 500€ z celkových výdavkov projektu z vlastných 

prostriedkov, 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.  

 


