
Názov materiálu:   Predloženie žiadosti o poskytnutie NFP na projekt: „B - 

Nádražná/Štúrova I. – úprava dvora“ a „C - Nádražná/Štúrova II. – 

úprava dvora“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP 

s kódom IROP-PO4-SC431-2021-65 

Predkladateľ:             Ing. Magdaléna Hlavatá 

Dátum spracovania:     17.05.2021 
Určenie pre orgán mesta:     komisia investičných činností, územného plánovania, výstavby a 

    životného prostredia, finančná komisia, Mestské zastupiteľstvo  
  
Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

 

Východiskom pre prijatie uznesenia o spolufinancovaní projektu je vyhlásenie výzvy na predkladanie 

ŽoNFP s kódom IROP-PO4-SC431-2021-65 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie  Slovenskej republiky na predkladanie ŽoNFP a pripravenosť Mesta 

Leopoldov zapojiť sa do tejto výzvy so žiadosťou o vybudovanie verejných priestorov dvoch obytných 

dvorov - B - Nádražná/Štúrova I. – úprava dvora“ a „C - Nádražná/Štúrova II. – úprava dvora 

umiestnených na parcelách: 

- č. p. 1271/1, časti 1271/13, 1271/14, 1271/16  (B – Nádražná/Štúrova I. – úprava dvora) 

- č. p. 828/14, 828/16, časti 828/1, 828/6, 828/12, 828/13  (C – Nádražná/Štúrova II. – úprava dvora) v k. 

ú. Leopoldov 

Projekt rieši nasledovné aktivity (SO): 

- Objekt SO 01 rieši spevnené plochy, bezpečnostné dopadové plochy a mobiliár  

- Objekt SO 02 rieši nespevnené plochy a návrh vegetačných úprav. 

 

Termín na predloženie ŽoNFP je 28.5.2021 (1. hodnotiace kolo).  

 

Dôvodová správa:  
 

Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie  Slovenskej republiky  ako 

Riadiacim orgánom bola vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych 

aspektov v mestách a mestských oblastiach.  

 

Zhrnutie a odporúčania:  

 

 Odporúčame Mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie o spolufinancovaní projektu 

s názvom „B - Nádražná/Štúrova I. – úprava dvora“ a „C - Nádražná/Štúrova II. – úprava dvora“, 

realizovaného v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom: IROP-PO4-SC431-2021-65  

vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie  Slovenskej republiky. 

 

Návrh na uznesenie:  

 Zastupiteľstvo Mesta Leopoldov schvaľuje:  

 predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „B - Nádražná/Štúrova I. – úprava dvora“ a 

„C - Nádražná/Štúrova II. – úprava dvora“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie 

ŽoNFP s kódom: IROP-PO4-SC431-2021-65  vyhlásenej Ministerstvom investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie  Slovenskej republiky, ktorého ciele sú v súlade s 

platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;  

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy na poskytnutie NFP; 



 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  zo 

strany žiadateľa vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo 

predstavuje sumu  .......................EUR 


