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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 žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych 
projektov cez Integrovaný regionálny operačný program, kód výzvy IROP-PO7-SC76-
2022-98, za účelom realizácie projektov: 
 

1. Refundácia PD pre projekt „Preferencia vozidiel VOD v meste Nitra“ 
2. Refundácia PD pre projekt „Radlinského–dokončenie pešej zóny“ 
3. Refundácia PD pre projekt „Cyklotrasa prepoj Krškany“ 
4. Refundácia PD pre projekt „Cyklotrasa Hydrocentrála – Vodná ul.“ 
5. Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia fontán v meste Nitra“ 
6. Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia lokálneho parku na ulici Škultétyho / 

Novomeského v Nitre“  
7. Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia lokálneho parku na Jarmočnej ulici v Nitre“ 
8. Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre“ 
9. Refundácia PD pre projekt „Reorganizácia ulice Hollého“ 
10. Refundácia PD pre projekt „Skatepark Chrenová“ 
11. CVČ Domino – Realizačná PD + výkaz, výmer a rozpočet 
12. Refundácia PD pre projekt „ZŠ Topoľová, Nitra – rekonštrukcia kuchyne“ 

 
Ciele všetkých projektov sú v súlade s platným územným plánom a platným PHSR 
mesta Nitry. 

 
b) zabezpečenie realizácie všetkých projektov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 
c) výšku celkových výdavkov na projekty v sumách (jednotlivo za každý projekt):, 

 
1. Refundácia PD pre projekt „Preferencia vozidiel VOD v meste Nitra“ – 23 460 € s DPH 
2. Refundácia PD pre projekt „Radlinského–dokončenie pešej zóny“ – 69 600 € s DPH 
3. Refundácia PD pre projekt „Cyklotrasa prepoj Krškany“ – 8 760 € s DPH 
4. Refundácia PD pre projekt „Cyklotrasa Hydrocentrála – Vodná ul.“ – 18 500 € s DPH 
5. Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia fontán v meste Nitra“ – 29 400 € s DPH 
6. Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia lokálneho parku na ulici Škultétyho / 

Novomeského v Nitre“  - 11 220 € s DPH 
7. Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia lokálneho parku na Jarmočnej ulici v Nitre“ – 

9 950 € s DPH 
8. Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre“ – 

8 130 € s DPH 
9. Refundácia PD pre projekt „Reorganizácia ulice Hollého“ – 65 575, 20 € s DPH 
10. Refundácia PD pre projekt „Skatepark Chrenová“ – 42 906 € s DPH 
11. CVČ Domino – Realizačná PD + výkaz, výmer a rozpočet – 20 960 € s DPH 
12. Refundácia PD pre projekt „ZŠ Topoľová, Nitra – rekonštrukcia kuchyne“ – 9 528 € s 

DPH 



 
 
d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných projektov vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektov a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci. Spolufinancovanie projektu je v zmysle podmienok 
výzvy vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekty v nasledovnej výške 
(jednotlivo za každý projekt): 
 

1. Refundácia PD pre projekt „Preferencia vozidiel VOD v meste Nitra“ – 1 173 € s DPH 
2. Refundácia PD pre projekt „Radlinského–dokončenie pešej zóny“ – 3 480 € s DPH 
3. Refundácia PD pre projekt „Cyklotrasa prepoj Krškany“ – 438 € s DPH 
4. Refundácia PD pre projekt „Cyklotrasa Hydrocentrála – Vodná ul.“ -925 € s DPH 
5. Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia fontán v meste Nitra“ – 1 470 € s DPH 
6. Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia lokálneho parku na ulici Škultétyho / 

Novomeského v Nitre“  - 531 € s DPH 
7. Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia lokálneho parku na Jarmočnej ulici v Nitre“ – 

497, 50 € s DPH 
8. Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre“ – 

406, 50 € s DPH 
9. Refundácia PD pre projekt „Reorganizácia ulice Hollého“ – 3 278,76 € s DPH 
10. Refundácia PD pre projekt „Skatepark Chrenová“ – 2 145,30 € s DPH 
11. CVČ Domino – Realizačná PD + výkaz, výmer a rozpočet – 1 048 € s DPH 
12. Refundácia PD pre projekt „ZŠ Topoľová, Nitra – rekonštrukcia kuchyne“ – 476,40 € s 

DPH 
 

e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 

 

s c h v a ľ u j e 

 

a) návrh na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu 
regionálnych projektov cez Integrovaný regionálny operačný program, kód výzvy 
IROP-PO7-SC76-2022-98, za účelom realizácie projektov: 

 
1. Refundácia PD pre projekt „Preferencia vozidiel VOD v meste Nitra“ 
2. Refundácia PD pre projekt „Radlinského–dokončenie pešej zóny“ 
3. Refundácia PD pre projekt „Cyklotrasa prepoj Krškany“ 
4. Refundácia PD pre projekt „Cyklotrasa Hydrocentrála – Vodná ul.“ 
5. Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia fontán v meste Nitra“ 
6. Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia lokálneho parku na ulici Škultétyho / 

Novomeského v Nitre“  
7. Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia lokálneho parku na Jarmočnej ulici v Nitre“ 
8. Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre“ 
9. Refundácia PD pre projekt „Reorganizácia ulice Hollého“ 
10. Refundácia PD pre projekt „Skatepark Chrenová“ 
11. CVČ Domino – Realizačná PD + výkaz, výmer a rozpočet 
12. Refundácia PD pre projekt „ZŠ Topoľová, Nitra – rekonštrukcia kuchyne“ 



 
Ciele všetkých projektov sú v súlade s platným územným plánom a platným 
PHSR mesta Nitry. 

 
b) zabezpečenie realizácie všetkých projektov v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, 
 

c) výšku celkových výdavkov na projekty v sumách (jednotlivo za každý projekt):, 
 

1. Refundácia PD pre projekt „Preferencia vozidiel VOD v meste Nitra“ – 23 460 € s DPH  
2. Refundácia PD pre projekt „Radlinského–dokončenie pešej zóny“ – 69 600 € s DPH 
3. Refundácia PD pre projekt „Cyklotrasa prepoj Krškany“ – 8 760 € s DPH 
4. Refundácia PD pre projekt „Cyklotrasa Hydrocentrála – Vodná ul.“ – 18 500 € s DPH 
5. Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia fontán v meste Nitra“ – 29 400 € s DPH 
6. Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia lokálneho parku na ulici Škultétyho / 

Novomeského v Nitre“  - 11 220 € s DPH 
7. Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia lokálneho parku na Jarmočnej ulici v Nitre“ – 

9 950 € s DPH 
8. Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre“ – 

8 130 € s DPH 
9. Refundácia PD pre projekt „Reorganizácia ulice Hollého“ – 65 575, 20 € s DPH 
10. Refundácia PD pre projekt „Skatepark Chrenová“ – 42 906 € s DPH 
11. CVČ Domino – Realizačná PD + výkaz, výmer a rozpočet – 20 960 € s DPH 
12. Refundácia PD pre projekt „ZŠ Topoľová, Nitra – rekonštrukcia kuchyne“ – 9 528 € s 

DPH 
 

 
d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných projektov 

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektov a poskytnutého NFP 
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Spolufinancovanie projektu je v zmysle 
podmienok výzvy vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekty 
v nasledovnej výške (jednotlivo za každý projekt): 

 
1. Refundácia PD pre projekt „Preferencia vozidiel VOD v meste Nitra“ – 1 173 € s DPH 
2. Refundácia PD pre projekt „Radlinského–dokončenie pešej zóny“ – 3 480 € s DPH 
3. Refundácia PD pre projekt „Cyklotrasa prepoj Krškany“ – 438 € s DPH 
4. Refundácia PD pre projekt „Cyklotrasa Hydrocentrála – Vodná ul.“ -925 € s DPH 
5. Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia fontán v meste Nitra“ – 1 470 € s DPH 
6. Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia lokálneho parku na ulici Škultétyho / 

Novomeského v Nitre“  - 531 € s DPH 
7. Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia lokálneho parku na Jarmočnej ulici v Nitre“ – 

497, 50 € s DPH 
8. Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre“ – 

406, 50 € s DPH 
9. Refundácia PD pre projekt „Reorganizácia ulice Hollého“ – 3 278,76 € s DPH 
10. Refundácia PD pre projekt „Skatepark Chrenová“ – 2 145,30 € s DPH 
11. CVČ Domino – Realizačná PD + výkaz, výmer a rozpočet – 1 048 € s DPH 



12. Refundácia PD pre projekt „ZŠ Topoľová, Nitra – rekonštrukcia kuchyne“ – 476,40 € s 
DPH 
 

e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 

 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 10.10.2022 
výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych 
projektov s kódom IROP-PO7-SC76-2022-98. Termín podávania žiadostí bol aktualizáciou 
definovaný na 16.1.2023. 
 V rámci výzvy sú oprávnené nasledovné typy aktivít: 
- Obstaranie projektovej dokumentácie investičných projektov v zmysle právnych predpisov 
upravujúcich územné plánovanie a stavebný poriadok,  
- obstaranie inej technickej dokumentácie požadovanej pre prípravu investičných projektov.  
V rámci tejto výzvy sú oprávnené výdavky na aktivity, ktoré vznikli a boli uhradené 
prijímateľom po 1. februári 2020. Žiadateľ môže ukončiť fyzickú realizáciu všetkých 
oprávnených aktivít projektu a môže uhradiť všetky súvisiace platby aj pred predložením 
ŽoNFP na RO pre IROP za predpokladu, že realizácia všetkých oprávnených aktivít projektu 
začala po 1. februári 2020.  
Žiadateľ je povinný k žiadosti o NFP priložiť uznesenie príslušnej rady partnerstva, resp. 
kooperačnej rady udržateľného mestského rozvoja podľa § 7 zákona č. 121/2022 Z. z o 
príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 16. marca 
2022 dokumentujúce schválenie projektového zámeru, pre ktorý žiada príspevok na 
spracovanie projektovej dokumentácie. 
Žiadateľ musí deklarovať, že v priebehu udržateľnosti projektu on, alebo iný subjekt, pre 
ktorý obstaráva projektovú dokumentáciu, resp. ktorému ju postúpi, zrealizuje investičný 
zámer, na ktorý získal prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie (v prípade 
projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizačného projektu stavby), resp. 
urobí ďalšie kroky investičnej prípravy v prípade iného typu projektovej dokumentácie, 
(napr. v prípade, že v rámci podporeného projektu bude mať prefinancovanú dokumentáciu 
na územné rozhodnutie, v období udržateľnosti obstará minimálne dokumentáciu pre 
stavebné povolenie).  
 
Výzva definuje alokáciu vo výške 1 000 000 Eur (Zdroje EÚ, t.j. 95% z celkových oprávnených 
výdavkov) pre územie každého kraja (vrátane území UMR pre programové obdobie 2021 – 
2027. Suma sa rozdelila medzi NSK, UMR Nitra a UMR Komárno, Nové Zámky. V rámci 
územnej dohody NSK podáva projekty COV v hodnote 530 000 Eur, ktoré boli schválené 
Radou partnerstva a zastupiteľstvom NSK. Zvyšné zdroje budú prerozdelené medzi dva 
existujúce UMR-e. Z uvedeného vchádza pre UMR Nitra suma cca 250 000 Eur. Materiál 
obsahuje projekty vo vyššej hodnote, kde však počet podaných žiadostí o NFP neprekročí 
alokovanú sumu pre UMR Nitra. 
 
Mesto Nitra sa do výzvy zapojí s projektami na zrealizované projektové dokumentácie 

alebo pripravované projektové dokumentácie, ktoré plánuje mesto Nitra realizovať z Plánu 
obnovy a odolnosti alebo z Programu Slovensko v najbližších rokoch.  


