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Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok a spolufinancovania projektu 

„Regenerácia vnútro blokového priestoru Okružná – 
Družstevná, Strážske“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:                 Ing. Lucia Harmanová, referent pre projekty a granty 

Predkladá:         Ing. Dušan Cacara, prednosta Mestského úradu 

Materiál určený pre: Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 



Dôvodová správa 
 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán 
pre Integrovaný regionálny operačný program, vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finanančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk. 
 
Kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87 
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 29.12.2021 
 
Dátum uzavretia výzvy: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo 
na základe rozhodnutia RO pre IROP1 . RO pre IROP zverejní informáciu o uzavretí výzvy na webovom 
sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.  
 
Typ výzvy: otvorená 
 
Link s bližšími informáciami o výzve:  
https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-
predkladanie-zonfp/vyzva-na-predkladanie-zonfpkod-vyzvy-irop-po7-sc73-2021-87/ 
Základné informácie o projekte:  
Cieľom projektu je komplexné riešenie  vnútro blokového priestranstva v rámci „Starého sídliska“, 
s dôrazom na revitalizáciu a doplnenie zelene, vytvorenie nových komunikácií a doplnenie technického 
vybavenia. 
Stavebný objekt  

SO 01 -  Sadové úpravy rieši revitalizáciu vnútro blokového priestoru z hľadiska zvýšenia 
atraktivity a využiteľnosti plochy ako celku, aplikovaním prvkov ako sú zmiešané trvalkové výsadby, 
dažďový záhon, komunitná záhrada, výsadba atraktívnych vzrastlých drevín a pod.  

SO 02 – Spevnené plochy a prvky drobnej architektúry – vytvárajú nové komunikačné osi a 
prídavné spevnené plochy v rámci riešeného územia. Taktiež sa zaoberajú športoviskami, detskými 
ihriskami, mobiliárom a prídatnými konštrukciami pre skvalitnenie a sfunkčnenie užívania vnútro 
blokového priestoru medzi  jednotlivými blokmi. 

Celková rozloha renovovaných verejne dostupných otvorených priestranstiev je 19 013,1 m2. 

 
Celková výška oprávnených výdavkov: 827 052,26 € 
 
 
Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu: 

- 95% nenávratný finančný príspevok,  
- 5% vlastné zdroje žiadateľa.  

 
Oprávnení žiadatelia: - obce  
 

 Mesto Strážske má záujem podať žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku   s 
názvom „Regenerácia vnútro blokového priestoru Okružná – Družstevná, Strážske“. 

 

http://www.mpsr.sk/


Prílohou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je uznesenie mestského 
zastupiteľstva o predložení žiadosti a zabezpečení finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
projektu. 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Strážskom schvaľuje : 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu Regenerácia vnútro blokového priestoru 
Okružná – Družstevná, Strážske realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja 
mesta; 

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

41 352,61 Eur 
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

 
 

V Strážskom, 05.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


