
Dôvodová správa k projektu „Regenerácia vnútrobloku na 
sídlisku Dionýza Štúra v Seredi“  

 

Projektový manažér Mestského úradu v Seredi predkladá dňa 22.06.2017 na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva v Seredi dôvodovú správu pre schválenie lokality realizácie 
projektu „Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi“ („projekt“) 
v zmysle výzvy č. IROP-PO4-SC431-2017-16 na predkladanie Žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok („NFP“). 
 
Operačný program:   Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)  
Prioritná os:  4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné 

prostredie.  
Investičná priorita:  4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, 

revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených 
priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na 
zníženie hluku  

Špecifický cieľ:  4.3.1 - 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  

Schéma štátnej pomoci/ 
Schéma pomoci de minimis:  neuplatňuje sa  
Fond:     Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „EFRR”) 
 
Financovanie projektu: zdroje EU 85%, ŠR 15%, vlastné zdroje 5% 
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako 

riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 
(ďalej aj „RO pre IROP”) 

 
Minsterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre 

Integrovaný regionálny operačný program („RO“), dňa 31.03.2017 vyhlásilo výzvu č. IROP-
PO4-SC431-2017-16 („výzva“) na predkladanie žiadostí o NFP. Uvedená 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. 
Mesto Sereď má záujem o podanie žiadosti o NFP v lokalite resp. sídlisku Dionýza Štúra 
(býv. pamätník F.Kubača) na realizáciu projektu v rámci oprávnených aktivít: regenerácia 
(úprava / revitalizácia existujúcich priestorov) vnútroblokov sídlisk s uplatnením 
ekologických princípov a ochrany zelene. Mesto Sereď má v rámci pripravovaného projektu 
záujem o realizáciu nasledovných stavebných objektov resp. prác: obnova a výsadba verejnej 
zelene, trávnik so závlahou, rekonštrukcia komunikačných a spevnených plôch (napr. 
chodníky), nový mestský mobiliár, detské ihrisko a športovisko pre deti mládež a seniorov, 
prístrešok, altánok, cyklostojany, fontána, nové osvetlenie a umelecké prvky. 

Navrhovaná lokalita vnútrobloku na sídlisku D.Štúra bola odporúčaná aj Komisiou pre 
rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ Sereď, ktorá dňa 25.4.2017 na svojom zasadnutí 
odporučila tento priestor na regeneráciu v súvislosti s podaním projektu resp. žiadosťou o 
NFP.  
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