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Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná 0$: 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s d6razom na životné prostredie

Konkrétny clerl: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostrednlctvom
budovania prvkov zelenej Infra§truktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu kllmy ako aj
zavádzanim systbnových prvkov znliovanla znečistenia ovzdušia a hluku

Posudzova néčasové obdobievýzvy:] 5. kolo (10.4.2018-09.01.2018)

Kód výzvy: JROP-P04-SC431-2017-16

Kód súvisiacej výzvy na predkladanie PZ:4

IV súlade s kapitolou 3.2.1.4 ods. 4 Systému riadenia ESIF RO zaslela záverečnú správu z výzvy najneskôr do 5 pracovných dni od jej schválenia na co. Záverečná
správa sa nevypracúva v prlpadoch schvarovacleho procesu národných projektov, projektov technickej pomocl a velkých projektov.
Vo vzore sú použlvané skratky a pojmy zavedené v Systéme rIadenia európskych štrukturálnych il Investičných fondov.
l Pod pojmom Konkrétny cier je myslený pojem Špecifický cier.
tV prlpade otvorenej výzvy sa uvádza prlslu!né posudzované časové obdobie výzvy. V prlpade uzavretej výzvy (časovo ohraničeneJ) sa uvádza
dátum vyhlasenia il dátum ukončenia výzvy
• Relevantné v prípade, ak výzva bola vyhlásená v nadväznostI na výzvu na predkladanie projektových zámerov
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1. Súhrnné informácieoZoNFP, ktoré boli
predmetom administratívnehooverenia

Počet prijatých ŽONFP: 11

Počet ŽONFP, pri ktorých dollo k zastaveniu konania o ŽoNFP: 5

Počet ŽONFP, ktoré nesplnili podmienkY poskytnutia príspevku vo fáze admlnlstratfvneho overenia
a bolo vydané rozhodnutie o neschváleni ŽoNFP: 3

Počet ŽoNFP, pri ktorých bola využitá výzva na doplnenie chýbajúcich nollležltostl: 11

Výsledky administratívneho overenia:
Celkový počet prijatých ŽoNFP: 11

Celkov' výlka NFP za prljat6 ŽONFP: 3 691 260,12 e toho zdroje EÚ: 3137571,102 e

Celkový počet ŽoNFP, ktoré postúpili do odborného hodnotenia: 6

Celková výika NFP za ŽONFP, ktoré postúpili do odborného hodnotenia: 2 758 175,31 €

Celkový počet ŽONFP, ktoré nepostúpili do odborného hodnotenia:' 5

Celková výlka NFP za ŽONFP, ktoré nepostúpili do odborného hodnotenia: O€

Komentár

v

2. Súhrnné informácie o ZoNFP, ktoré boli
predmetom odborného hodnotenia

Počet ŽoNFP, ktoré boli predmetom odborného hodnotenia: 6

Počet ŽONFP, pri ktorých doJlo k zastaveniu konania o ŽoNFP: o

Počet ŽoNFP, ktoré nesplnili podmienkY odborného hodnotenia a bolo vydané rozhodnutie o neschválenl ŽONFP: 1

Výsledky odborného hodnotenia:
Počet ŽONFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia a boli predmetom výberu: 5

Celková výika NFP za ŽONFP, ktoré splnlU podmienky odborného hodnotenia a boli predmetom výberu: 1 980 608,39 e

Počet ŽONFP, ktoré nepostúpili do fázy výberu ŽONFP:& 1

Celková výlka NFP za ŽONFP, ktoré nepostúpUl do fázy výberu ŽoNFP: 759988,60

5 ŽoNFP, pri ktorých bolo vo fáze administratívneho overenia vydané rozhodnutie o neschváleni alebo rozhodnutie o zastavení konania o ŽoNF?
6 ŽoNFP, pri ktorých bolo vo fáze odborného hodnotenia vydané rozhodnutie o neschválení alebo rozhodnutie o zastavení konania
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Komentár

v

3. Súhrnné informácie z výberu o ZoNFP
----- - - -~,---~------ ---- - - -- ----

Celkový počet schvilených ŽoNFP: 5

---- -- -_ .._----
Celková výška NFP za schválené ŽoNFP: 1 980 608,39 € Z ho zdroje EÚ: 1 772 123,30 €
_-- o _ -- - - -- ----------
Celkový počet ŽONFP, pri ktorých došlo po výbere ŽONFP k nesdwálenlu: o
- - ----- -- --- - ---- - - - - -------
Celkový počet ŽONFP, pri ktorých dollo po výbere ŽONFP k zastaveniu konania: o------------- ----------- - ------------ ---
Celkový počet ŽoNFP, ktoré nesplnili výberové kritérlá:7 nerelevantné----------
Komentá,-a

--- --- -- -- -- o

4. Zoznam prítoh
Generované prílohy9

-- ------- -- -- -- ---- --- ---------~-~
1. Zoznam ŽoNFP, ktoré nesplnm podmienky administratívneho overenia

2. Zoznam ŽoNFP, ktore splnili podmienky administratívneho overenia

3. ZOznam ŽoNFP, ktoré nesplnili podmienky odbomého hodnotenIa

4 Zoznam ŽONFP,ktoré splnlU podmienky odborného hodnotenia

5. ZOznam ŽONFP,pri ktorých bolo vydané rozhodnutie o zastaven! konanIa

6. ZOlllam ŽONFP,ktoré nesplni" výberovékrlténá

7. Zoznam ŽoNFP, ktoré boli neschválené z dôvodu nedostatku alokáCIe v poradr, vakom boli neschválené IO

B. Zoznam ŽONFP,ktoré boli schválené, vrátane výšky schváleného NFP ----~-------- - - -- -----
Ďalšie prilohyll
9. Záznam z aplikácie rozUšovadch krltérif

10. Zoznam odbomých hodnotIterov

7 Relevantné v prípade, ak boli aplikovane výberove kritériá. v opačnom prípade uviest' "nerelevantné"
8Nepovinné pole
9 PnlohV v bode 1 - 8 RO zaradí do záverečnej správy výzvy v závislost! na Ich relevantnosti
IO V prípade výziev, kde bola zadefinovaná možnost' využitia zásobnIka projektov ide o pnlohu podl'a kapitoly 3.2.1.4 ods. 3 Systému riadenia EŠIF
- zásobnIk projektov
II Na základe rozhodnutia RO môžu byť pnlohou záverečnej správy výzvy dokumenty, ktoré sú súčasťou a dokumentujú schval'ovaci proces ŽoNFP.
V prípade, ak niektorá čast' Záverečnej správy výzvy vyžaduje zadanie rozsiahlej~leho textu, ktorého uvedenie do dokumentu v definovan ej
štruktúre by nebolo možné (napr. by spôsobilo neprehľadnost' celého dOkumentu), RO je oprávnený k dokumentu pripojiť samostatnú a neoddeliteľnú
pnlohu obsahUjÚCUrelevantné údaje, s jasným označením časti/častí dokumentu, na ktoré sa pnloha vzťahuje.
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5. POdpisová čast'
Vypracovali

- - ---~------
Ditum podplsu Titul, meno a priezvIsko PudfM

---------~~-- -~-~--------- -
Schválili
------------- -----~~----- --------~--

PO.dp'$

-- - ----~------------ - -- --- --_- ----

ITMS
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Prnoh. č.l Zoznam ŽoNFP, ktoré nesplnili podmienky administratívneho overenia

lC.ódtoNFP N"""toNfP Ilo Ú,emle OlKhodnl! raena Il~da!er. 1I.~n~COV ~d,,'" vilka Zladln' EÚ
P-l.

NfP ZdnIl.
2 NFP302040R048 Recenerid. vnut",blo~u - T.tran.~á ~trbo 00326615 lšt,'" OboocStrbo 19057S,sH 181046.74 c 161989.19 (
3 NFP302040R071 Budov.onie """"ov zolenej infraštruktúry v obci HtCIn •• k· con 00629537 Hransok oboocHronsek 1180IS.B4€ 11211S.0St 100313.46 c
4 NFP30204OR073 21eplenle IOnviroment;ilnycil ~.pekt"" v obci 8lovit 00319761 Szavil: ObecSz"",'It 396166.49t 3763S8.17t 336741.5H

spolu 704 757,85 669519,96 599044,17



PriIoh. Č. 2 Zoznam ŽoNFP. ktoré splnili podmienky administratívneho overenia

l16dfoNFP NúovloNFP ICe O.emle Obdmdné mena tiadatela Zb.unéCOV Zbcbn~VÝJk;I lladan~ EÚ
P.t.

NFP ZdrOJe
NFP30204OP27a Zelené prúca mesta· yY1OkoVlasti •• alejové stromy a by ••••ve<eJne, zeleni v T~nlIo roll2017 T_čln Mesto Tnonlin 42Ja18.25 401867..34 35'565.51
NFP30Z0401'999 HumanlÚ<l. obytného prle.tonJ UI'IOf'_ Ll 00313114 TmaV3 Me.stoTmlVI 188533.00 17'!i106,35 160253,05
NFP3aZ040Cl635 Zele~ In'raštruktúra v soNi.lostls p",Jektom' VÝSTAVBAMATERSKEJSKOlYv Seklut oo3138ll7 Selce Obec Selce 713805,44 678 U5,17 606734,62
NFP3a20400677 Revltallz.t!a Mestskoho partu v 8alllklJ Bystrici. 1. ,tapa 00313271 BansUByst Me,to B.n,U Bystria 799988.00 759988,60 6" '8'3,80
NFP30204008Z6 Revihlizácla verejného prIestOIUva vnút",blaku Hliny I. Žilina 00321"6 bllna MeslO tliin. 2O'l999.'2 19,4~.92 1784~.9
NfP302040RD61 Re>'Itall.ocl. vntittobloku v U,taYlkt' Lúčke 00648981 UltavsU lOM OI>K Uetavslti Lúčka 567"7.82 539597.93 482 798.15

spolu 2903342,43 2758175,31 2467141.07



PnlohaU Zoznam ŽoNFP, ktore nesplnili podmienky odborného hodnotenia

,.LI lCódloNfP I Njzov loNFP I !co I Územie I Obdlodni meno fladat.ra lladan~COV 1l.daM VÝUUI tIlIdan~EÚ
NfP Zdl"Cl.l!_

1 INFP302040Q677 IReviUliúcia M•••Ukeho parku v IWakej I!y$tricl• L ~t.PI 100313271 IBonlk~ BYSIIMesta BonsU e.,.tria 799 ~88.oo 7S~ 918.60 679m.80
spolu 799 !ll8.1111 759_.611 679989.10



Pnloha č.4 Zoznam ŽoNFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia

P.l. K6dfoHFP N~ZCNŽONFP KO Úu:mla Obchodne meno ILad;!tefa llóKIan' COV
ŽladllM výtka %ladaM EÚ

HFP Zdroje
l NFP302040P270 Zelené prúca mesta - vysoko vuastlé a aJ~ov~ strom 00312037 Treolln Mesto Trmlln 423018,25 401867,34 359565,51
2 NFP302040P999 Humanizáda obytného priestoru Zátvor dvor č.l 00313114 Tmava Mesto Tm.va 188533,00 179106,35 160 253,05
3 NFP30204OQ635 Zl!lená Infraltruktúra v súvislosti S projektom - výsn 00313807 SelCI! Obec Selce 713805,44 678115,17 606734,62
4 NFP302040Q8Z6 Rl!Vitaliz~cla verejného prieslOl"u vo vnÚlrobloku Hlir 00321796 b~na Mesto2l1ioa 209999,92 199499,92 178499,93
5 NFP302040R061 Revitalizácia vnótfoblol<u v Uetllvs"ej lúlke 00648981 UetlMlti liifka Obec Uetavsl<á lúlka 567997,82 539597,93 482798,15

spolu 2103354,43 1998186,71 1787851,27



Príloha e.s Zoznam ŽoNFP, pri ktorých bolo vydané rozhodnutie o zastavení konania

Kód ŽoNFP NázovŽoNFP IČO územie Obchodné meno žiadateľa Žiadané COV
Žiadaná výška Žiadané EÚ

P.č.
NFP Zdroje

1 NFP302040Q858* Revitalizácia verejného priestranstva Park \ 00328073 Župčany Obec Zupčany 158981,00 € 151031,95 € 135133,85 €
2 NFP302040R048 Regenerácia vnútrobloku - Tatranská Štrba 00326615 Štrba Obec Štrba 190575,52 € 181046,74 € 161989,19 €

3 NFP302040R071 Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v ( 00629537 Hronsek Obec Hronsek 118015,84 € 112115,05 € 100 313,46€

4 NFP302040R073 Zlepšenie enviromentálnych aspektov v ob 00319767 Bzovlk Obec Bzovík 396166,49 € 376358,17 ( 336741,52€

5 NFP302040R079* "Obnova verejného priestranstva prostredi 00327263 Kojatice Obec Kojatice 118455,68 € 112532,90 € 100687,33 €
spolu 982194,53 933084,81 834865,35



Priloha f.6 Zoznam ŽoNFP. ktoré nesplnili výberové kritériá

P,f. KódloNFP Ná~ovŽoNFP u!o ú~l!mle ObthDdné meno lladatera Ž1adanéCOV
Žlildana vjika Žiadane EÚ

NFP Zdroje

spolu 0,00 0,00 0,00



Pr!lohač.7 Zoznam ŽoNFP, ktoré boli neschválené z dôvodu nedostatku alokácie v poradí, vakom boli neschválené

Kód20NfP Nhov20NFP lto územie Obchodn~ meno llatl.ter. batlaMCOV
Zladan' vytka lladanl!' EÚ

P.f. NFP Zdroje

spolu 0,110 0,00 0,00



Prllo"" č.8 Zoznam ŽoNFP, ktoré boli schválené, vrátane výšky schváleného NFP

Sdlv;llenj

2~Nn;l"Ýlb
vilb NFPpa

Sd1v;lIen'
P.l. Kód ZoNFP NálOY!ONfP 1(0 Úl_mle Obdlodn. meno Uadalel'a

NFP
Sdldlcn4 cov odbon>om

.droJe EO
p<nUdenl
f~dostl

l NFP302040P270 Z.leni pi•••• me.to • vy..,ko Vl"utlé a alejové >Ir 003U037 Tr.OOn Mesto Tre11Čín 401867,34 42301B.2S 401867.34 359565,51
2 NfP302040P!l!l':l Hum.nllád. Dbytneho prie>toru Zátw, dvor č.l 00313114 Tmil"" Me>toT"", •• 179106,35 lBS533 179106,35 160253,05
3 NfP3020400635 Zelená Inltaltruk"luta y ,';'-;,Ionl , proJektom - W 00313807 Selce Obec Seic. 678115,17 713BDS,44 678115,17 606734,62
4 NFP3020400B26 Rellitall.ida ve,eJniho priestoru YO vnLdrablaku 00321796 Zilina Mesto Zilina 199499,92 20!1999,92 199499,92 178499,93
5 NFP302040R061 R••• tali.'da mu.robloku y Uellvskellú<ke 00648981 U.tavsU Lo Obec U.ta.,.U Lúlka 539597,93 549494,33 522 019.61 467070,18

spolu 1998116,71 Z 014 150,94 1910601,39 177ZlZl,30
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