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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2017 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia verejného priestoru 

vo vnútrobloku Hliny I. Žilina realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-

16“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Žilina a platným 

programom rozvoja mesta Žilina;  

 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške maximálne 10 500,00 Eur; 

 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Žilina 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre 

Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu s kódom IROP-PO4-SC431-2017-

16 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov zo 

štrukturálnych fondov EÚ 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. 

  

Mesto Žilina má pripravený projektový zámer do uvedenej výzvy s názvom „Revitalizácia 

verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 

210 000,00 Eur, z toho výška nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 

199 500,00 Eur a povinné spolufinancovanie mestom vo výške 5% predstavuje sumu 

10 500,00 Eur. 

Predmetom projektu je verejný priestor v meste Žilina, časti Hliny, v katastrálnom území 

Žilina, vo vnútrobloku pri križovatke ulíc Komenského a Juraja Fándlyho. Plocha riešenej 

časti je 2755m2. 

 

Návrh uznesenia bol prerokovaný a schválený v Komisii finančnej a v Komisii územného 

plánovania a výstavby Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorá odporučila materiál doplniť 

o vizualizáciu budúceho priestoru vo vnútrobloku Hliny I.. Mestská rada v Žiline návrhy 

prerokovala a odporučila schváliť na nasledujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v 

Žiline. 
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VLASTNÝ MATERIÁL 
 

Riešený verejný priestor je zatrávnený, pričom jadro tvorí exitujúca asfaltová plocha 

o výmere 1220m2, v súčasnej dobe využívaná ako basketbalové ihrisko. Pri návrhu 

odstraňujeme časť tejto plochy a vytvárame v nej trávnik s vysokou zeleňou. Na zvyšnej časti 

exist. asfaltovej plochy vytvárame chodníky, spevnené štrkové plochy, športové plochy 

a pieskovisko. Chodníky budú tvorené betónovou dlažbou, zvyšné spevnené plochy drveným 

kamenivom, športovou akrylátovou plochou a dopadovými plochami z recyklovanej pryže. 

Osvetlenie tvoria staré osvetľovacie telesá, ktoré sa vymenia a doplnia sa ďalšie pozdĺž 

navrhovaných chodníkov.   

Stav vegetácie nie je optimálny ale jeho základ tvorí vysoká zeleň, ktorá je v dobrom stave 

a zachovávame ich v čo najväčšej miere. K vysokej zeleni sa navrhujú ďalšie listnaté stromy, 

kry a trvalkové záhony. 
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Uznesenie č. __/2017 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) z programu Interreg V-A 

SK-CZ 2014-2020 za účelom realizácie projektu „Zdravě do života“, kterého ciele sú 

v súlade s platným územným plánom mesta Žilina a platným programom rozvoja 

mesta Žilina;  

 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci, maximálne vo výške 11 000,00 €; 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Názov projektu:  Zdravě do života 

Cieľová skupina:  Žiaci a študenti, pedagogickí pracovníci a učitelia 

Výzva:    Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 

Prioritná os:   Využitie inovačného potenciálu 

Priorita investícií: 1. Príprava a realizácia spoločných vzdelávacích, školiacich a 

školiacich programov 

Špecifický cieľ: 1.1. Zvyšovanie významu vzdelávacieho obsahu pre potreby 

trhu práce s cieľom zlepšiť zamestnateľnosť na trhu práce 

Dĺžka trvania projektu:  24 mesiacov 

Žiadateľ (VP):   Základná škola Brumov-Bylnice, okres Zlín 

Partner (HCP):   Základná škola Martinská 20, Žilina 

Dohoda o spolupráci:  24. 8. 2016 

 

 

Rozpočet vedúceho partnera (ZŠ Brumov-Bylnice): 

 

Celkové oprávnené výdavky:  218 561,59 EUR 

Nenávratný finančný príspevok: 196 705,41 EUR 

Vlastné zdroje:   21 856,18 EUR 

 

Rozpočet hlavného cezhraničného partnera (ZŠ Martinská, Žilina): 

 

Celkové oprávnené výdavky:  219 446,40 EUR 

Nenaávratný finančný príspevok: 208 474,06 EUR 

Vlastné zdroje:   10 972,34 EUR 

 

Návrh uznesenia bol prerokovaný a schválený v Komisii finančnej Mestského zastupiteľstva 

v Žiline. Mestská rada v Žiline návrh prerokovala a odporučila schváliť na nasledujúcom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline. 
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VLASTNÝ MATERIÁL 

 

Projekt je zameraný na zavádzanie inovačno-vzdelávacieho programu - Zdravé varenie do 

dvoch ZŠ (Základná škola Brumov - Bylnice, okres Zlín a ZŠ Martinská 20, Žilina), ktorý 

prispeje predovšetkým k zvýšeniu kreatívneho myslenia žiakov. Z projektu vzíde tiež 

možnosť naučiť žiakov praktickým zručnostiam, zdravému životnému štýlu, žiaci sa naučia 

ekonomickému mysleniu pri zostavovaní a kalkulácii jedálnych lístkov a vďaka záverečnej 

aktivite projektu - prezentácii spoločných výstupov projektu, si zlepšia svoju sebaprezentáciu 

a sebavedomie - to všetko zvýši ich použiteľnosť na trhu práce. 

Vďaka projektu si škola vybuduje kuchynku - vybavenú moderným vybavením a 

interaktívnymi učebnými pomôckami, v ktorej bude prebiehať výučba daného vzdelávacieho 

programu. Efektívnosť výukového programu bude podporená vznikom výučbových 

materiálov (metodiky, výukové videá a pracovné listy), ďalej preškolením učiteľov o zdravom 

varení, spoločnými workshopmi učiteľov, výmennými stážami žiakov, odbornými seminármi 

určenými pre žiakov a záverečnou prezentáciou výstupov projektu. 


