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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2018
Komisia Mestského zastupiteľstva v Žiline
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a
schváliť

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia verejného priestoru
vnútrobloku ul. G. Lannuriena, Žilina - Hájik“ realizovaného v rámci výzvy IROPPO4-SC431-2017-16, ktorého 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. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške maximálne 38 000,00 Eur (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a
žiadaného NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci);
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Žilina.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci
orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu s kódom IROP-PO4SC431-2017-16 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov
zo štrukturálnych fondov EÚ 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.
Celkové oprávnené výdavky projektu budú max. 760 000,00 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku (85 % EÚ a 10 % Štátny rozpočet SR) predstavuje sumu 722 000,00
Eur a povinné spolufinancovanie mestom vo výške 5% predstavuje sumu 38 000,00 Eur.
Predmetom projektu je verejný priestor v meste Žilina, na sídlisku Hájik, v katastrálnom
území Žilina, vo vnútrobloku Georgesa Lannuriena.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu.

Uznesenie č. __/2018
Komisia Mestského zastupiteľstva v Žiline
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a
schváliť

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia verejného priestoru
vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina - Vlčince“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4SC431-2017-16, ktorého 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. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške maximálne 38 000,00 Eur (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a
žiadaného NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci);
4.

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Žilina.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci
orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu s kódom IROP-PO4SC431-2017-16 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov
zo štrukturálnych fondov EÚ 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.
Celkové oprávnené výdavky projektu budú max. 760 000,00 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku (85 % EÚ a 10 % Štátny rozpočet SR) predstavuje sumu 722 000,00
Eur a povinné spolufinancovanie mestom vo výške 5% predstavuje sumu 38 000,00 Eur.
Predmetom projektu je verejný priestor v meste Žilina, časti Vlčince, v katastrálnom území
Žilina, vo vnútrobloku medzi ulicami Fatranská a Karpatská.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu.

Uznesenie č. __/2018
Komisia Mestského zastupiteľstva v Žiline
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a
schváliť

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia verejného priestoru
vnútrobloku ul. Slovanská, Žilina - Vlčince“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4SC431-2017-16, ktorého 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. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške maximálne 38 000,00 Eur (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a
žiadaného NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci);
4.

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Žilina.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci
orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu s kódom IROP-PO4SC431-2017-16 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov
zo štrukturálnych fondov EÚ 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.
Celkové oprávnené výdavky projektu budú max. 760 000,00 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku (85 % EÚ a 10 % Štátny rozpočet SR) predstavuje sumu 722 000,00
Eur a povinné spolufinancovanie mestom vo výške 5% predstavuje sumu 38 000,00 Eur.
Predmetom projektu je verejný priestor v meste Žilina, časti Hliny, v katastrálnom území
Žilina, vo vnútrobloku pri križovatke ulíc Slovanská a Tulská.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu.
VLASTNÝ MATERIÁL
Pri všetkých troch návrhoch sa rešpektuje pôvodná koncepcia vnútroblokov, existujúce
spevnené plochy, zeleň a súčasné funkčné využitie s doplnením nových požiadaviek a
záujmov obyvateľov a návštevníkov s dôrazom na zlepšenie environmentálnych aspektov
prostredia.

Nosnými bodmi návrhu na Hájiku sú adaptácia urbanizovaného prostredia na zmenu klímy,
rozšírenie zelene oproti betónovým povrchom, zavádzanie systémových prvkov znižovania
znečistenia ovzdušia a hluku, obnovenie existujúcich chodníkov, vytvorenie nových schodísk
a drevenej lávky ponad zeleň, obnova a doplnenie drobného mobiliáru ako smetné nádoby
a lavičky. Ďalej doplnenie prístrešku posedenia pri preliezkach, ktorá slúži pre mamičky a deti
hrajúce sa na ihrisku, taktiež vytvorenie workout cvičiska na mieste nevyužívaného
pieskoviska. V okolí nového workoutu a existujúcich herných prvkov sú navrhnuté atraktívne
farebné dopadové plochy z recyklovanej pryže. Na podstupniciach nového schodiska je
situovaná maľba fotografie Georgesa Lannuriena, ktorého meno vnútroblok nesie.
V návrhu sa obnovuje využívané pieskovisko a doplňuje mini amfiteáter so šmýkačkou
a lezeckou stenou pre deti a rodičov, ktorý zároveň nahrádza schodisko, ktoré je v súčasnosti
v dezolátnom stave. Revitalizujú sa aj kolektory v celom vymedzenom území. Vzniká z nich
tak signifikantný prvok sídliska Hájik, funkčný ako tabuľa pre deti a lavička zároveň. Pre
obyvateľov vnútrobloku je doplnený aj piknikový stôl s lavičkami. Dôležitým nosným bodom
návrhu je výsadba zelene. K jestvujúcej zeleni sa navrhujú ďalšie listnaté a ihličnaté stromy,
kry, popínavá zeleň a zelené strechy. Je využitá ako zatraktívnenie a proti grafiti úprava
betónových vstupov do bytoviek vo forme popínavej aj solitérnej zelene, taktiež je ňou
vytvorené, vizuálne oddelenie športoviska od hlavného pešieho ťahu.
V návrhu sa zeleňou nahrádzajú vyšliapané chodníky a plochy vyjazdené zásobovacími
vozidlami a nemotorovou dopravou. Najvyužívanejšia trasa je doplnená solitérnymi
nášľapnými kameňmi, ktoré zabraňujú devastácií trávnatých plôch.
Pri návrhoch na sídlisku Vlčince sa rešpektuje pôvodná koncepcia vnútrobloku, existujúce
spevnené plochy, zeleň a súčasné funkčné využitie s doplnením nových požiadaviek a
záujmov obyvateľov a návštevníkov.
Nosnými bodmi návrhu sú obnovenie chodníkov, doplnenie najpoužívanejších trás cez
trávnaté plochy novými asfaltovými chodníkmi, obnova jestvujúcich asfaltových plôch,
obnova a doplnenie drobného mobiliáru ako smetné nádoby, lavičky a lehátka, vytvorenie
zelených parkovacích zábran, stojanov na bicykle a knižnej búdky. Na existujúcom chodníku
v tvare osmičky vzniká cyklo/in-line okruh pre deti, s terénnou vlnou, pumptrack dráhou,
slalomom a drevenou prekážkou.
Ďalej doplnenie skulptúry, ktorá má odkazovať na históriu letiska na tomto území, kde je
definovaná jej približná poloha. Presný tvar a polohu skulptúry určia jej autori.
Taktiež vytvorenie parkúr cvičiska a workoutu na existujúcej spevnej ploche, kde je
navrhnutý nový asfaltový povrch a dopadové plochy z recyklovanej pryže. V návrhu sa
obnovuje kruhové pieskovisko a doplňuje mobiliár pre deti a rodičov na tomto mieste,
revitalizujú sa aj zvyšné pieskoviská a ihriská.
Čo sa týka športových plôch, revitalizujú sa existujúce využívané plochy novým asfaltom a
farebným náterom, doplňujú sa tyče na volejbal, streetballový kôš, stoly na stolný tenis. Pre
seniorov sú doplnené dva šachové stolíky a z celej zatrávnenej plochy za parkovacím domom
je vytvorená relax/piknik zóna s lehátkami, paletovými mobilnými stolmi a sedením.
Dôležitým nosným bodom návrhu je výsadba zelene. K jestvujúcej zeleni sa navrhujú ďalšie
listnaté a ihličnaté stromy, kry, bylinkové záhradky a popínavá zeleň. Je využitá ako
zatraktívnenie a proti grafiti úprava parkovacieho domu vo forme popínavej aj solitérnej
zelene, taktiež sú ňou vytvorené parkovacie zábrany, vizuálne oddelenie športovísk od
parkovania. Popínavá a kríková zeleň je využitá aj na zatraktívnenie plotu okolo spojenej
školy internátnej.
Vybraná vysoká zeleň je označená popisovými tabuľami a vtáčími búdkami. Pod niekoľkými
vysokými stromami je osadená kruhová lavička. V návrhu sa zeleňou nahrádza odstránený
nevyužívaný predajný stánok a nevyužívané chodníky. Zeleň je v návrhu využitá aj na

drevených prvkoch, ktoré slúžia ako hravé “tunely” na cyklo dráhe, ktoré sú obrastené
popínavou zeleňou. Taktiež sú na dvoch miestach situované kompostéry a bylinkové
záhradky.

