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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2021
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí

I.

schváliť

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ
v meste Žilina“ realizovaného v rámci výzvy na zlepšenie environmentálnych aspektov
v mestách a mestských oblastiach s kódom výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Žilina a platným programom
rozvoja mesta Žilina a ďalšími strategickými dokumentmi mesta Žilina;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške minimálne 15 160,25 € v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Žilina.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
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Riadiaci orgán IROP vyhlásil v 03/2021 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na dopytovo
orientované projekty so zameraním 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.
Predkladaný projekt zameraný na zelené opatrenia vybratých areálov ZŠ a MŠ je už 5
projektom, ktorý v danej výzve mesto Žilina predkladá. Prvé 4 projekty boli zamerané na
revitalizáciu vnútroblokov: Hliny I., Fatranská, G. Lannuriena a Slovanská – Tulská.
Podaná žiadosť o NFP bude obsahovať výdavky na stavebné práce revitalizácie areálov MŠ
Trnavská, ZŠ a MŠ Gorazda a ybudovanie školskej záhrady v ZŠ do Stošky. Celkové
oprávnené výdavky vo výške 303 205,00 € boli stanovené na základ rozpočtov z projektových
dokumentácií od autorizovaného projektanta. Všetky PD boli vypracovaná v roku 2021. V
rámci plánovaných oprávnených výdavkov sú zahrnuté aj možné nepredvídateľné stavebné
práce v oprávnenej výške do 2,5%.
Výška nenávratného finančného príspevku (85 % EÚ a 10 % Štátny rozpočet SR) predstavuje
sumu 288 044,75 Eur a povinné spolufinancovanie mestom vo výške 5% predstavuje sumu
15 160,25 Eur.
Parcely riešeného územia uvedených areálov ZŠ a MŠ sú vo vlastníctve mesta, na stavebné
objekty sa v súčasnosti vybavuje ohlásenie drobnej stavby.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu.

MATERIÁL
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V rámci aktualizácie výzvy na zelené opatrenia z IROP vznikla možnosť financovať zelené
opatrenia aj na areály ZŠ a MŠ v meste Žilina. Preto sa vybrali areály ZŠ a MŠ, ktoré mali
záujem, boli bezproblémové z pohľadu majetko – právneho a navrhli sa opatrenia, vyžadujúce
maximálne ohlásenie drobnej stavby. Na základe takéhoto výberu boli s dôrazom na
kompozičné, ekologické, ekonomické a sociálne aspekty zapojené do projektu nasledujúce
areály:
Areál MŠ Trnavská
Riešene územie sa nachádza v areáli materskej školy Trnavská na sídlisku Vlčince k. u. Žilina.
C-KN č.7769. Areál je vo vlastníctve Mesta Žilina. Materská škola sa nachádza vo vnútro bloku
ulíc Trnavská, Trenčianska, Piešťanská.
Budova materskej školy bola zrekonštruovaná v roku 2020. Zámerom revitalizácie areálu
materskej školy je obnova hracích prvkov, revitalizácia vegetácie so zreteľom na edukáciu deti
a tvorbu kreatívneho priestoru s prírodným charakterom. Základným funkčno priestorovým
prvkom je centrálny trávnik, ktorý návrh riešenia upravuje vo vertikálnej rovine za pomoci
jemných terénnych vĺn, ktoré definujú priestor tak aby sa stal hravejší a zaujímavejší. Návrh
riešenia počíta taktiež s pestrou vegetačnou úpravou jednotlivých funkčných plôch.
V navrhnutom priestore bude vytvorené:
- Centrálny kruhový herný priestor “planéta“. Jedná sa o revitalizované centrálne
pieskovisko, ktoré sa premení na 3 menšie dizajnové pieskoviská, medzi ktorými sa
nachádzajú typové herné prvky. Súčasťou priestoru je aj ľahké plachtové tienenie.
Pieskový povrch bol zmenený na pestrofarebný EPDM materiál.
- Bludisko zo živého plota
- Edukačný altán s vegetačnou strechou
- Zmyslový chodník s viacerých materiálov
- Mobiliár
- Prvky detského ihriska
Výdavky z PD: 121 630,31 eur
Areál ZŠ Gorazda
Sadovnícko architektonické riešenie priestoru átria vychádza z potrieb školy, kde žiaci a
pedagógovia potrebujú reprezentatívny a zároveň voľnočasový priestor. Preto návrh riešenia
počíta s revitalizáciou spevnených plôch tak aby pôsobili reprezentatívne a zároveň aby bol
tento priestor funkčný. Návrh riešenia počíta s vybudovaním jedného centrálneho
zhromažďovacieho priestoru a dvoch menších prepojených prírodným chodníkom. Materiál
spevnenej plochy je vyslovene prírodný /čadičové kocky/ čo umožní prirodzené vsakovanie
dažďovej vody . Použitý materiál bude harmonizovať s prírodnou až divokou zeleňou
navrhovanou v podrastoch vzrastlých drevín. Návrh riešenia počíta aj s výsadbou nových
vzrastlých drevín v súlade s kompozíciou a dizajnom priestoru. Taktiež návrh riešenia počíta s
riešením vstupov a odizolovaním obvodových múrov. Dôležitým prvkom je navrhovaný
pestrofarebný typový mobiliár, ktorý bude kontrastovať s prírodným charakterom zelene a
spevnených plôch.
Výdavky z PD: 70 786,67 eur

Areál MŠ Gorazda
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Návrh riešenia počíta so zachovaním oboch certifikovaných pieskovísk taktiež s jestvujúcimi
vegetačnými prvkami. Zároveň vychádza z pravidelného tvaru átria materskej školy a dopĺňa
priestor o viacero funkčných prvkov, určených na hru a edukáciu detí. V západnej časti areálu
je vytvorený pravidelný priestor s EPDM materiálu na typový herný prvok s atypovým platom
na sedenie s priestorom na dva vzrastlé stromy. Centrálnu časť átria tvorí upravený pobytový
trávnik určený na rôzne herné aktivity a východnú časť átria uzatvára zvlnená plocha s EPDM
materiálu a kreatívnym priehľadným plotom. Po obvode átria je vytvorený záhon v ktorom sa
nachádza zvlnený šlapákový chodník slúžiaci, ako exteriérová “stolová hra“. Z átria sa stane
priestor s množstvom aktivít obklopený pestrým záhonom.
Návrh riešenia počíta s rekonštrukciou spevnených plôch a vstupnej podesty.
Výdavky z PD: 94 560,90 eur
Areál ZŠ Do Stošky
V areáli základnej školy bude vybudovaná školská záhrada prostredníctvom osadenia 1 ks
hliníkového skleníka a 8 ks vyvýšených záhonov s chodníčkom z betónových lapákov
osadených v trávniku. 6 ks vyvýšených záhonov bude určených na pestovanie sezónnej
zeleniny podľa potreby a 2 ks vyvýšených záhonov budú vysadené bylinkami.
Uvedené opatrenia nevyžadujú ohlásenie drobnej stavby.
Výdavky z PD: 8 861,30 eur
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