
MESTO STRÁŽSKE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

„Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo 
chránených území v meste 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 životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán (ďalej len „RO“) pre 
Operačný program  Kvalita životného prostredia vyhlásilo dňa 29.09.2017 otvorenú výzvu č. OPKZP-
PO1-SC131-2017-29 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so 
zameraním na podporu „Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo 
chránených území a zelená infraštruktúra“. 

 Výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných 
prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO , napr. z dôvodu nedostatočného 
dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. 

 Konečné termíny prvých dvoch hodnotiacich kôl sú stanovené k 31.12.2017 a k 31.3.2018, 
následné termíny uzavretia hodnotiacich kôl budú v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia 
predchádzajúceho kola.  

Link na zverejnenú výzvu:  

https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/09/29-vyzva_zelena_infrastruktura-U4.pdf 

Základné informácie o výzve a projekte:  

       • Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu: 

 - 85% príspevok z Kohézneho fondu, 

 - 10% príspevok zo štátneho rozpočtu,  

 - 5% vlastné zdroje žiadateľa.  

• OP Kvalita životného prostredia 
• Konkrétny cieľ: Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä 

v rámci sústavy Natura 2000 

Popis projektu: 

Hlavným cieľom projektu je zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb 
prostredníctvom revitalizácie a obnovy v Meste Strážske. Uvedený cieľ bude naplnený a to zachovaním 
a obnovou biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území, čo je zároveň aj hlavnou aktivitou 
projektu. 
Hlavná aktivita zahŕňa najmä opatrenia prispievajúce k zlepšeniu stavu biotopov a druhov, obnovu 
poškodených ekosystémov a ich služieb, s cieľom obnoviť, alebo udržať priaznivý stav biotopov 
a druhov mimo chránených území.  

Uvedený projekt je v súlade s Prioritným akčným rámcom financovania Natura 2000 
v Slovenskej republike pre EÚ programové obdobie 2014-2020 a zákonom o ochrane prírody. 
 
Plánované a doporučené opatrenia na zlepšenie uvedeného stavu: 
-  Odstránenie z povrchu plôch nežiadúci materiál a divoké skládky odpadu 
-  Odstránenie poškodených rastlín, invazívnych rastlín, kríkov a stromov 
-  Zabezpečenie rekultivácie pôdy až do hĺbky 15 až 20 cm, 
-  Aplikácia špeciálneho biologického hnojiva 
-  Sejba kultúrnych rastlín ( tráv, ďatelín, lucerny), 

https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/09/29-vyzva_zelena_infrastruktura-U4.pdf


-  Výsadba ( obmena) poškodených vysokých druhov stromov a krovín 
-  Konečná úprava plôch 

  
Realizáciou hlavnej aktivity dôjde k obnove poškodených ekosystémov s cieľom obnoviť a 

udržať priaznivý stav biotopov a druhov mimo chránených území. 
  
 
 

Mesto Strážske podalo žiadosť pre projekt s názvom „Zachovanie a obnova biodiverzity a 
ekosystémov mimo chránených území v meste Strážske“:  

- celkové predpokladané oprávnené náklady: 399 227,52 € (100%) 

- požadovaný NFP: 379 266,14 € (95%) 

 - spolufinancovanie: 19 961,38 € (5%).  

 

   Povinnou 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: 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán v rámci 
výzvy  OPKZP-PO1-SC131-2017-29, s názvom projektu:  Zachovanie a obnova biodiverzity a 
ekosystémov mimo chránených území v meste Strážske; 

b) výšku spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa na úrovni 19 961,38 €, čo predstavuje 
podiel 5% z celkových  oprávnených výdavkov projektu vo výške 399 227,52 €; 

c)  prípadné neoprávnené výdavky projektu, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú  

  nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

 

 
 
 

 

V Strážskom 04.03.2020 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


