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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠJ 

, 
NAVRH NA UZNESENIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 03.03.2022 číslo Z2022 

K bodu: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu "Regenerácia vnútrobloku 
Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš" v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného programu 2014 - 2020 

M est s k é z a s tup ite I' s t v o 

I. berie na vedomie 

informáciu o zámere mesta predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci 

Integrovaného reg ionálneho operačného programu 2014 - 2020, prioritná os Č . 7 - REACT-EU, 

Investičná priorita 7.1 - Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 

a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, Špecifický cieľ 7.3. - Zlepšenie 

environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-P07-SC73-

2021-87, na realizáciu projektu s názvom "Regenerácia vnútrobloku Lipová, sídlisko Podbreziny, 

Liptovský Mikuláš"; 

II. schval'uje 

1/ predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu "Regenerácia vnútrobloku Lipová, sídlisko 
Podbreziny, Liptovský Mikuláš" realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov 
sídlisk, kód výzvy: IROP-P07-SC73-2021-87", ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom mesta a platným programom rozvoja mesta; 

2 



21 zabezpečen ie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci ; 

31 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

21 900 Eur, ako rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci ; 

41 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

III. odporúča 

primátorovi mesta 

pripraviť rozpočtovú zmenu, resp . návrh rozpočtu na rok 2023, súvisiacu s realizáciou 

a financovaním projektu ""Regenerácia vnútrobloku Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský 

Mikuláš", 

T: po doručen í rozhodnutia o schválen í žiadosti o NFP a pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP 

na projekt "Regenerácia vnútrobloku Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš". 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 2022 
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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 na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód 
výzvy: IROP-P07-SC73-2021-87. Mesto má zámer predložiť v rámci tejto výzvy žiadosť o NFP na realizáciu 
projektu "Regenerácia vnútrobloku Lipová, sídlisko Podbreziny, Lipto.vský Mikuláš" v rámci 2. 
hodnotiaceho kola v termíne do 02.05.2022. Indikatívna výška finančných prostriedkovalokovaných na výzvu 
predstavuje zo zdrojov EÚ sumu : 13285 145 Eur. 

Stavba rieši revitalizáciu vnútrobloku Lipová na sídlisku Podbreziny v Liptovskom Mikuláš s akcentom 
na skvalitnenie životného prostredia, s dôrazom na zeleň , športoviská, detské ihriská, inžinierske siete, 
potrebné komunikácie a iné plochy. 

Územie, kde sa vnútroblok rieši sa nachádza v severnej časti sídliska Podbreziny, na pomyselnej 
spojnici Žiarskej doliny a Kláštora Okoličné . Pre riešenie vnútrobloku je územie vyčlenené ulicami Lipová na 
severe, ulicou Pod slivkou na východe, na západe Morušová a na juhu Jabloňová. Presnejšie ju zo severu 
vymedzujú objekt bytového domu č . 521 , z východu objekt bytového domu č. 520, zo západu objekt bytového 
domu č . 522. 

V súčasnosti sa v území nachádzajú staré asfaltové chodníky ako aj novšie plochy z betónovej dlažby , 
spevnené plochy vhodné na rekonštrukciu - pôvodné ihrisko, vzrastlá zeleň listnatého ale aj ihličnatého 
charakteru rôznych druhov. Ďalej udržiavané trávniky, opotrebované parkové lavičky , obnovené parkovacie 
plochy a verejné osvetlenie nedostatočného rozsahu . 

Architektonicko-výtvarné riešenie: Zeleň rôzneho typu a účelu je nosným kompozičným 
a výtvarným motívom, ktorému je prisúdená aj podstatná socializačná funkcia. Cez priestor prechádza 
niekoľko komunikačných trás, prioritne peších , kde ale treba uvažovať s príjazdom cyklistov k detskému aj 
športovému ihrisku . Samotný vnútroblok sa historicky vyprofiloval aj svojimi funkciami , kde v jeho centre sú 
zvyšky pôvodného basketbalového - " multifunkčného" ihriska, ktoré bude v rámci projektu funkčne 
zachovávame a kvalitatívne posunuté na novú úroveň . 

Riešenie využíva konfiguráciu terénu, celý je zameraný len na športovo-relaxačné aktivity . 
Multifunkčné ihrisko uzatvára aj vizuálne aj reálne svojim stenami vnútroblok, je prisunuté ku existujúcim 
parkovacím plochám. Doplnené je parkúrovým ihriskom, ktoré reaguje na vzrastajúcu popularitu tohto športu 
a aj úspechy športovcov z Liptovského Mikuláša v tomto urbánnom športe. Tieto dva druhy športovísk majú 
prelínajúce sa skupiny užívateľov aj divákov. Územím je navrhnutá cestička - prechádzková trasa, ktorá je 
doplnená detským ihriskom pre najmladšiu vekovú kategóriu . 

Všetky tieto športovo - rekreačné či prírodné prvky, ktoré sú vo väzbe na existujúce či novovybudované 
parkovacie plochy, či blízkosť ostatných športovísk či nábrežia Smrečianky majú potenciál na využívanie 
nielen obyvatel'mi vnútrobloku. Celá kompozícia riešenia mala ako prvoradý ciel' zachovať dojem "mesta 
v zeleni", kde funkčnosť a intenzita využívania, vrátane pohybu a pobytu ľudí bude v súlade s prírodou . 

Členenie stavby na stavebné objekty: 
VNÚTROBLOK VII. - ULICA LIPOVÁ: SO 308.01 SPEVNENÉ PLOCHY 

SO 308. 02 DROBNÁ ARCHITEKTÚRA 
SO 308.03 SADOVÉ ÚPRAVY 
SO 308.120 DAžĎOVÁ KANALIZÁCIA 
SO 308.180 VEREJNÉ OSVETLENIE 

SO 510 IHRISKO: SO 510.01 DETSKÉ IHRISKO 

Aktuálny rozpočet (v štádiu prípravy) : 

oCOV: 

- z toho: NFP (95%): 

vlastné zdroje (5%): 

SO 510.02 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 
SO 510.03 PARKOUR IHRISKO 

436428,34 EUR 

414606,92 EUR 

21 821, 42 EUR 

Projekt bude spolufinancovaný formou nenávratného finančného príspevku vo výške 95% zo zdrojov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja REACT-EÚ, ktorý bude mestu poskytnutý v prípade schválenia 
žiadosti o poskytnutie NFP, kombináciou predfinancovania a refundácie. 
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