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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 

 

a) návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v zmysle vyhlásenej výzvy 
Integrovaného regionálneho operačného programu na podporu zelenej infraštruktúry a 
regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87, za účelom realizácie 
projektu Extenzívna vegetačná - zelená - strecha na budove Mestského úradu v Nitre. 
Ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom a platným PHSR mesta Nitry, 
 

b) zabezpečenie realizácie projektu je v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 
c) výška celkových výdavkov na projekt je v sume 124 779,25 Eur vrátane DPH 
 
d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci. Spolufinancovanie projektu je v zmysle podmienok 
výzvy vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt v nasledovnej výške 
6 238,96 Eur vrátane DPH 

 
e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
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Dôvodová správa 

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 29.12.2021 
výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre špecifický cieľ: 7.3. - 
Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. 

 
V rámci špecifického cieľa 7.3. sú pre výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít: 
a) opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí: protihlukové steny a bariéry, 

protihluková výsadba, protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií,  
b) prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné plochy a toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, 

mokrade;  
c) mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené 

steny a zelené strechy;  
d) aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. 

greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, zelené steny na 
protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy;  

e) zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu 
od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných 
koridorov);  

f) zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávanie 
dažďových vôd formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového 
odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a 
zberných jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech;  

g) budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd, ochladzovacie koridory v 
urbanizovanom prostredí;  

h) regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany 
zelene.  

 
 
Extenzívna vegetačná - zelená - strecha na budove Mestského úradu v Nitre 

 

Účelom realizácie extenzívnej zelenej strechy na budove MsÚ v Nitre je úspora spotreby 
paliva a zníženia emisií CO2 vplyvom úpravy plochej strechy. Úprava striech spočíva v 
odstránení vrstvy kameniva nad hydroizoláciou a pridaním zemného substrátu a koberca 
extenzívnej zelene. Návrh zlepšuje hlavne hospodárenie s vodou v mestskej zástavbe a to 
zadržiavaním a akumuláciou vody substrátom na ploche striech objektu. Tým dochádza k 
zvlhčovaniu prostredia a zlepšovaniu mikroklímy v mestskej zástavbe počas horúcich letných 
dní. Zelená strecha ďalej znižuje nároky na potrebu chladenia v letných obdobiach 
elimináciou prehrievania strechy. 
Realizácia zelenej strechy sa uskutoční pomocou rozchodníkoch kobercov, ktoré budú 
položené na strechy MsÚ v Nitre ako náhrada za existujúci kameň.  


