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N á v r h    n a    u z n e s e n i e 
 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
 predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia vnútroblokov CMZ v meste Žiar nad 

Hronom“, realizovaného v rámci   Výzvy   na   predkladanie   žiadostí   o   nenávratný   finančný 
príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, s kódom 
IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Žiar nad 
Hronom a platným programom rozvoja mesta Žiar nad Hronom; 
 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
 
 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

28.755,82 Eur (ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci),  

 
 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom 
 



D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný 

regionálny operačný program vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, s kódom IROP-PO4-

SC431-2021-65.  

 
Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach 

prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na 

zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. 

Oprávnenou aktivitou pre náš účel je aktivita j.) – regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením 

ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. 

 
Mesto Žiar nad Hronom v rámci výzvy pripravilo projekt „Revitalizácia vnútroblokov CMZ v meste 

Žiar nad Hronom“. Projekt sa zameriava na štyri vnútrobloky centrálnej mestskej zóny severne od 

námestia Matice slovenskej a k nim priľahlé zelené plochy na ich prepájajúcej Moysesovej ulici. Celkovo 

bude revitalizovaných niekoľko čiastkových plôch na celkovej výmere dotknutého územia, ktorého 

celková plocha je  39 410 m2.  

 
V rámci stavebných prác sa na predmetnom území budú realizovať: 

- výruby poškodených a zdravie a majetok ohrozujúcich drevín invazívneho druhu, 

- opravy (ošetrenie) poškodených drevín,   

- terénne úpravy súvisiace s vyspádovaním povrchov a prípravou na sadovnícke úpravy,  

- likvidácia starých nepriepustných chodníkov a výmena za vodopriepustné (mlatové chodníky) 

v okolí pieskovísk,  

- opravy vstupných chodníkov pri budovách vyspádovaním smerom do zelených plôch,  

- osadenie mobiliáru (lavičky, smetné koše,  infotabule), 

- výsadba zelene - od tráv, cez trvalkové záhony, kríky až po vysoké dreviny.  

 
Na stavebno-technické, krajinársko-sadovnícke a materiálové riešenie je vypracovaná projektová 

dokumentácia, vyhotovená autorizovaným krajinným architektom, ktorý zohľadnil všetky princípy 

funkčnosti verejného priestoru, východiskovú situáciu i environmentálne aspekty a princípy IROP 

v rámci špecifického cieľa.  

Projekt svojou povahou prispeje k zlepšeniu, resp. zmierneniu dopadov klimatických zmien vo 

frekventovanej časti mesta, nakoľko predmetné vnútrobloky sú v najfrekventovanejšej mestskej zóne 

a priamo susedia s námestím. Prechod cez vnútrobloky je navrhnutý cez vodopriepustný chodník 

(mlatový chodník), ktorý bude plynulo napojený na mestský chodník a na mierne vyspádované asfaltové 

chodníky popri budovách vnútrobloku. Zároveň bol zohľadnený výber správnej vegetácie, pričom bolo 

prihliadané na nezaťažovanie obyvateľstva alergénmi, na jednoduchú údržbu drevín a zabezpečenie 

biodiverzity prírodného prostredia. 

 
Cieľom realizácie projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov územia, zníženie hluku a prašnosti 

v oblasti, zlepšenie manažmentu dažďových vôd, zvýšenie biodiverzity a  zmiernenie dopadov 

klimatických zmien v meste. 

 
Financovanie projektu:  zdroje EU 85%, štátny rozpočet 10%, vlastné zdroje žiadateľa 5% 
 
Celková výška oprávnených výdavkov: 575.116,42 € 

Žiadaná výška NFP: 546.360,60 € 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 28.755,82 € 
 
Jednou z podmienok poskytnutia príspevku je podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania 

projektu, doložená uznesením mestského zastupiteľstva. Z uvedeného dôvodu predkladáme uznesenie 

na schválenie. 








