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1) Dôvodová správa 
 

I. Všeobecná časť 

 

Dňa 24.8.2020 bola miestnou akčnou skupinou Kopaničiarsky región vyhlásená výzva č.  

IROP-CLLD-P785-512-003 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku z Integrovaného 

regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP“), prioritná os 5 – Miestny rozvoj vedený 

komunitou, Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja 

vedeného komunitou, špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, 

aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja (ďalej len „EFRR“). Uzatvorenie hodnotiaceho kola tejto výzvy je 30.1.2023. V rámci 

tejto výzvy mesto Stará Turá plánuje predložiť projekt Vybudovanie parkoviska s osvetlením 

pred budovou Matrasu na ul. Hurbanova. Projekt tvorí 1. časť projektovej dokumentácie 

s názvom Parkovisko na ul. Hurbanova, Stará Turá.  

Jedná sa o projekt, ktorý rieši výstavbu parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu. 

Navrhovaná výstavba je situovaná v centrálnej časti mesta Stará Turá v dotyku s jestvujúcimi 

komunikáciami. Budovanie parkovacích miest pozdĺž ul. Hurbanova je rozdelené na tri úseky, 

pričom v rámci projektu bude zrealizovaný len 1.úsek (km ZÚ-0,04300): V tomto úseku bude 

vybudovaných 8 šikmých parkovacích stojísk. Parkovacie stojiská budú lemované chodníkom š. 

2,0 m. Na konci úseku z dôvodu výškového rozdielu medzi chodníkom a parkoviskami bude 

vybudovaný nízky oporný múrik. V km 0,02300 – sa nachádza vstup do existujúceho objektu, 

ktorý bude napojený prostredníctvom navrhovaného chodníka. Osvetlenie parkoviska bude 

v mieste výstavby 1. úseku zabezpečené jedným osvetľovacím stožiarom. 

 

Projekt sa bude realizovať na parcelách č. 1408/3 reg. „E“,  p. č. 5/11 reg. „C“,  p. č. 1578/1  

reg. „C“. 

 

II. Osobitná časť 
 

Vybudovaním parkoviska a k tomu prislúchajúcej infraštruktúre zvýšime bezpečnosť 
a vytvoríme priestor pre organizované parkovanie a zrevitalizujeme ďalšiu časť v meste. Jednou z 

povinných príloh predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku z IROP je aj Uznesenie mestského 

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

spolufinancovania z vlastných zdrojov. Predpokladaný celkový rozpočet projektu je 64 375,39 € 

s DPH. 

 

Zámer projektu bol prekonzultovaný s vedením mesta, Oddelením vnútornej správy,  

Kanceláriou primátora mesta a v neposlednej rade s Technickými službami mesta, ktorí 

odporúčajú materiál schváliť. 

 
2) Návrh uznesenia: 

 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá schvaľuje:  

 
1. predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku z Integrovaného regionálneho operačného 

programu, číslo výzvy: IROP-CLLD-P785-512-003, prioritná os 5 Miestny rozvoj vedený 

komunitou, investičná priorita 5.1. Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja 

vedeného komunitou, špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, 

aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel,  prostriedkami z Európskeho fondu 



regionálneho rozvoja na projekt „Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou 

Matrasu na ul. Hurbanova“, 
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

3. zabezpečenie spolufinancovania z vlastných zdrojov vo výške 11 368,42 €, čo predstavuje 

24 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré predstavujú sumu 47 368,42 €. 

 


