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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2019
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zmierňovanie
a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“ realizovaného v rámci budúcej
výzvy v rámci programu SK – Climate Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho
finančné mechanizmu , ktorej 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. výšku celkových oprávnených výdavkov projektu: 960 000,00 Eur;
4. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 48 000,00 Eur.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu „Zmierňovanie a
prispôsobovanie sa zmene klímy" (SK – Climate) plánuje vyhlásiť výzvu, ktorej cieľom je
prispieť k zmierneniu zmeny klímy a zníženiu zraniteľnosti voči zmene klímy.
Zámerom projektu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“
je aplikovať opatrenia na území mesta Žilina, prispievajúce k redukcii skleníkových plynov
a schopnostiam adaptácie sa na zmenu klímy.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 960 000,00 Eur a povinné spolufinancovanie
mestom predstavuje sumu 48 000,00 Eur.
MATERIÁL
Plánovaná výzva Ministerstva životného prostredia v rámci programu „SK – Climate“
je zameraná na financovanie aktivít, ktoré sú zamerané na adaptáciu miest na zmenu klímy
a na aktivity, ktoré prispievajú k zmierňovaniu klimatickej zmeny.
Mesto Žilina v rámci projektu plánuje zrealizovať minimálne 15 opatrení, zameraných najmä
na zníženie zraniteľnosti najviac ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva mesta Žilina a to
deti a seniorov. Zmena klímy sa v prostredí mesta Žilina prejavuje najmä zvyšovaním
denných miním a denných maxím teploty vzduchu v letnom období, zároveň dochádza k
zvýšeniu premenlivosti úhrnov zrážok, suché obdobia striedajú krátke daždivé obdobia.
Časť aplikovaných opatrení bude zameraná na znižovanie prehrievania urbanizovaných
lokalít napr. formou tienenia ihrísk a iných plôch, výsadbou vzrastlých stromov,
vybudovaním extenzívnej vegetačnej strechy na budove MsÚ, horizontálnymi zelenými
stenami. Ďalšie opatrenia budú plniť i vodozádržnú funkciu, napr. revitalizovaná mokraď
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v rámci parku v mestskej časti Trnové, odstránenie vybraných nefunkčných asfaltových plôch
spojených s výsadbou zelene. Časť opatrení prispeje i k znižovaniu klimatickej zmeny formou
zachytávania a šetrenia CO2 a to prostredníctvom znižovania energetickej náročnosti budov,
revitalizáciou a novou výsadbou zelene na území mesta Žilina. V rámci projektu je tiež
oprávneným výdavkom financovanie tvorby Stratégie adaptácie na nepriaznivé dôsledky
zmeny klímy na území Žiliny.
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