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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 21.04.2022 
 
 
I. prerokovalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) s názvom 

„Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Seredi“ vypracovaný na 
základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 
podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: 
IROP-PO7-SC73-2021-87 

 
II. schvaľuje:  
 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Regenerácia vnútrobloku na 
sídlisku Garbiarska ul. v Seredi“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a 
regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87, ktorého 
ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom 
rozvoja mesta;  
 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške 33 980,33 EUR;  
 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
Projektový manažér Mestského úradu v Seredi dňa 21.04.2022 predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi informatívnu  správu pre schválenie realizácie a spolufinancovania projektu 
s názvom „Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Seredi“ (ďalej aj „projekt“), 
ktorý bol vypracovaný na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 
podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-
87 (ďalej aj „ŽoNFP“). 
 
Základné informácie o projekte: 
 
IROP-PO7-SC73-2021-87 - Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk 
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”) 
Prioritná os: 7 – REACT-EU 
Investičná priorita: 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva 
Špecifický cieľ: 7.3. - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach 
Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: neuplatňuje sa 
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ (ďalej aj „EFRR REACT-EÚ”) 
1.1. Poskytovateľ 
Názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre 
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „RO pre IROP“) 
 
Financovanie projektu:   
Príspevok zo zdrojov IROP  
zdroje EÚ (EFRR REACT-EÚ) (% z COV): 95 % 
Spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa (% z COV): 5 %  
 
Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 01.03.2022 
Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 02.05.2022 
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie 
 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán 
pre Integrovaný regionálny operačný program dňa 29.12.2021 vyhlásilo Výzvu na predkladanie 
ŽoNFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-
SC73-2021-87 (ďalej aj „výzva“).  
 
Uvedená výzva je zameraná na riešenie špecifického cieľa 7.3. – Zlepšenie environmentálnych 
aspektov v mestách a mestských oblastiach. V rámci projektu a ŽoNFP je oprávnený nasledovný typ 
aktivity: h. regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany 
zelene. Typ aktivity h. sa musí realizovať výlučne ako samostatný projekt. Nie je možné ho realizovať 
v kombinácii s typmi aktivít a. až g. (žiadateľ si v systéme ITMS2014+ zvolí výlučne typ aktivity h.). 
Oprávnené na podporu v rámci typu aktivity h. sú mestské/obecné sídliskové vnútroblokové priestory 
s dominantnou funkciou bývania podľa územnoplánovacej dokumentácie. V zmysle podpory IROP sa 
pod vnútroblokom rozumie verejný priestor prislúchajúci k bytovým alebo polyfunkčným objektom s 
dominantnou obytnou funkciou, ktoré tento priestor ohraničujú a definujú. Na rozdiel od 
komunikačných a iných priestorov v obytných štruktúrach je ich funkčné využitie pokračovaním 
obytných priestorov prislúchajúcich bytových objektov v exteriérovom priestore. Miestne 
komunikácie spravidla priestor otvoreného vnútrobloku ohraničujú. 
 
 
 



 
 
Mesto Sereď má záujem o riešenie regenerácie vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Seredi. 
V súvislosti s podmienkami výzvy bola vypracovaná a zaslaná ŽoNFP na RO/SO pre IROP dňa 
01.03.2022. 
 
V projekte sa plánujú riešiť nasledovné stavebné objekty:  
Objekt :  SO 101  Vegetačné úpravy 
Objekt :  SO 201  Prvky urbánneho designu 
Objekt :  SO 301  Stavebná úprava komunikačnej siete 
Objekt :  SO 401  Výmena vonkajšieho osvetlenia 
 
Rozpočtové náklady na realizáciu projektu sú 679 606,68 eur a zabezpečenie finančných prostriedkov 
na spolufinancovanie realizovaného projektu sú vo výške 33 980,33 eur. 
 
Po schválení ŽoNFP je plán realizácie projektu v roku 2022 až 2023. 
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