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Prioritná os: 4. ZlepJenle kvilllty života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Konkrétny del'z: 4.3.1 Zlep"nle environmentálnych aspektov v mestách il mestských oblastiach prostrednlctvom
budovaniiI prvkov zelenej Infraštruktúry a ildaptádou urbanizovaného prostredia na zmenu kllmy ako aj
zavádzanim systémových prvkoV znliovanla znečistenia ovzdujla a hluku

P05ud:zovanéča50véobdoblevý:zvy:' 7. kolo (10.10.2018-19.1.2019)
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Kód výzvy: IROP-P04-SC431-2017-16
- -- - ---- -- -- -- --_- -- -~--~----~----------

Kód súvisiacej výzvy na predkladanie PZ:4

IV súlade s kapitolou 3.2.1.4 ods. 4 Systému riadenla EStFROzasieIiI záverefnú správu z ,.yzvy niljneskôr do Spracovných dni od jej schválenia na CO.Záverečná
správa sa nevypracúva v prlpadoch schvarovacleho procesu národných projektov, projektov technickej pomoci a verkých projektov.
Vo vzore sú použlvané skratky a pojmy zavedené v Systéme riadenia európskych štrukturálnych a Investičných fondov.
1Pod pojmom Konkrétny cler je myslený pojem Špecifický cier.
IV prípade otvorenej výzvy sa uvádza pr[slu~né posudzované časové obdobie ,.yzvy. V pripade uzavretej ,.yzvy (časovo ohranlčenej] sa uvádza
dátum vyhlásenia a dátum ukončenia výzvy
• Relevantné v prlpade, ak výzva bola vyhlásená v nadväznosti na výzvu na predkladanie projektových zámerov
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1. Sú hrn né informácie o ZoN FP, ktoré boli
predmetom administratívnehooverenia

Počet prijatých ŽoNFP: 7

Počet ŽONFP, pri ktorých došlo k zastaveniu konania o ŽoNFP: o
----_----------------

Počet ŽoNFP, ktoré nesplnili podmienky poskytnutia prlspevku vo ráze admlnIstr.!tlvneho overenia
a bolo vydané ro~odnutie o neschváleni ŽONFP: o

Počet ŽoNFP, pri ktorých bola využitá výzva na doplnenie chýbajúcich náležitosti: o

Výsledky administratívneho overenia:
Celkový počet prijatých ŽoNFP: 7

Celková výška NFP za prijat' ŽONFP: 1403 230,98 t: lz toho zdro__Je_E_Ú_: -1_2_55 522,45 e
Celkový počet ŽONFP,ktoré postúpili do odborného hodnotenia: 7

Celková výška NFP za ŽONFP, ktoré postúpili do odborného hodnotenia: 1403 230,98 €

Celkový počet ŽONFP, ktoré nepostúpili do odborného hodnotenia:!

Celková výška NFP za ŽoNFP, ktoré nepostúpili do odborného hodnotenia:

o

ot:

Komentár

v

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

Počet ŽONFP, ktoré boli predmetom odborného hodnotenia: 7

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

Počet ŽoNFP, ktoré nesplnili podmienky odborného hodnotenia a bolo vydané rozhodnutie o neschvilenl žoNFP: 3

Výsledky odborného hodnotenia:
Počet ŽONFP,ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia il boli predmetom výberu: 4

Celková výška NFP za ŽONFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia a boli predmetom výberu:

Počet ŽONFP, ktoré nepostúpili do fázy výberu ŽONFP:'

1 039 611,37 ~

3

Celková výllka NFP za ŽONFP, ktoré nepostúpili do fázy výberu ŽONFP: 353773,39 ~

5 ŽoNFP, pri ktorých bolo vo fáze administratívneho overenia vydané rozhodnutie o neschváleni alebo rozhodnutie o zastavení konania o ŽoNFP
6 ŽoNFP, pri ktorých bolo vo fáze odborného hodnotenia vydané rozhodnutJe o neschváleni alebo rozhodnutJe o zastaveni konania
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Komentár
-------- ~--_~- -_ ------ -_ -- -- ------ ---

v

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

Celkový počet schválených ŽONFP: 4

-------------- -- ------~-~-------
Celkod výška NFP za Khv6lené ŽoNFP: 1039611,37 Z toho zdroje eú: 930178,60 e
- -------------- ---- ---- ---- -- - ----
Celkový počet ŽONFP, pri ktorých došlo po výbere ŽONFP k neschváleniu: o

Celkový počet ŽONFP,pri ktorých došlo po výbere ŽONFP k zastaveniu konania: o
- ---- ---_ -- -_ -- -- -- -- -- -- -_-- ----
Celkový počet ŽoNFP, ktoré nesplnili výberové kritériá:' nerelevantné

Komentá'"
--- -_ ---- -_-_- --~------ --~-=------ -- --~- -_--

4. Zoznam príloh
Generované prílohy9

1. Zoznam ŽoNfP, ktoré nesplnUI podmienky administratívneho overen a

2. Zoznam ŽoNFP, ktoré splnili podmienky admlnlstratlvneho overenia

3. Zoznam ŽONFP,ktoré nesplnili podmienky odborného hodnoten.a

4 Zoznam ŽONFP,ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia

5 Zoznam ŽoNFP, pri ktorých bolo vydané rozhodnutie o zastavenI konania

6, Zoznam ŽoNFP, ktoré nesplnili výberovékrltértá

7 Zoznam ŽoNFP, ktoré boli neschválené l dôvodu nedostatku alokácie v poradf, vakom boli neschválené IO

B. Zoznam ŽoNfP, ktoré boli schválené, vrátane výšky schváleného NFP

Ďalšie prílohyl1

9. Záznam 1.apllkáde rozlIšovacich krItérII

10. Zoznam odbomých hodnotIterov

5. Podpisová čast'

1Relevantné v prípade, ak boli aplikované výberové kritériá. V opačnom prípade uviesť "nerelevantné"
8Nepovinné pole
9 Pnlohy v bode l - 8 RO zaradi do záverečnej správy výzvy v závislosti na Ich relevantnosti
10 V prípade výziev, kde bola zadefinovaná možnosť využitia zásobníka projektov Ide o pnlohu podra kapitoly 3.2.1.4 ods. 3 Systému riadenia EŠlF
- zásobru'kprojektov
II Na základe rozhodnutia ROmôžu byť pnlohou záverečnej správy výzvy dokumenty, ktoré sú súčasťou a dokumentujú schvaľovaó proces ŽoNFP.
V prípade, ak niektorá časť Záverečnej správy výzvy vyžaduje zadanie rozsiahlejšieho textu, ktorého uvedenie do dokumentu v definovanej
štruktúre by nebolo možné (napr. by spôsobilo neprehl'adnosť celého dokumentu), RO je oprávnený k dokumentu pripojiť samostatnú a neoddelltel'nú
prílohu obsahujúcu relevantné údaje, s jasným označením časti/častí dokumentu, na ktoré sa pnloha vzťahuje.
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5. POdpisová čast'
Vypracovali
--- ----------- ------
O;\tum podpisa POdpis -------~-

------~--~-~_._~-------------- - ---_

--- - -~~-- - - - - ----- -_~-------- ----- ------_ -Oitumpodlisy ntl6,meno.plIluvlitO POdpis

--- -_ ------ ---- ---- ---- ---- -_--
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Pnloha f. ~ Zoznam ŽoNFP, ktore splnili podmienky administrativneho overenia

P.L KtId2l>NFl' NjlcwŽONFl' ~O územie ObdIod"é meno lJadMerA ZJalbnHOV
!ladaoú vý!ka 2JAlbm! (Ú

NFl' UraJe
1 NfP302040T998 Humanlutl. obytného pri.5Ioru Hospodirska ulica, dvor A 00313114 Trnava Mesto Tmava ~37407,68 225337,30 201796.53
2 NFP302OCOU3SS Ob".,.,. ve,_jného prienrarutv1l p_t~nIa1IOm vvbu<l<>w.nIo•.tenej infmlfuktúr(. 00327000 Dulova V_s ob« Dulow Ves 94956,36 90208.54 80712.91
.3 NFP30204OU396 lIeviQllticla ".,relnolho pri.nran.M P.,k v obd 2ulltonv bst "Ovomý nd" 00318073 2upQnv Obec2upQny 158981,00 151031.95 135133.85
4 NFP302040U41O R_vilalltitla verejného priest"", vnútrvblo\u ul. FItranski. !ilina. Vlante 00321796 ~ililUl M_sto Zilin. 40116108.12 423802.71 379191.90
5 NfP30204OU424 R",_nerácl. vnúlrobloku - T•••..•nsk. ~.rha 00326615 Strha Obedtrb. 190 564.00 181035,80 161979.40
6 NFP302OCOU429 RevitallUclI vnútrvbloku nl ulici lúčan,u 'OSU v Uet ••••.• j Lútk. 00648981 Uotawski La. Obee Uetlvski LUčka 2306H.40 219081,78 196020.54
7 NFP302040U442 Obnow •• rejného prio'tran'M p"'st~nictvom vybudownl. z.lenoj Inf",ltruktúty y ooUn63 KoJ_tk_ ob« Kojoti,. 118455.68 112532.90 100687.33

spolu 14n085,Z4 140)230,91 125§SU.4§



PriJoha t.3 Zoznam ŽoNFP, ktoré nesplnili podmienky odborného hodnotenia

P.f. IC6dZoNFP NhovfoNFP !lo Ú••,mle Obd" ••lfI4! meno lladolel'. ZN""n~COV
Z1ldan.t VÝIb &~(Ú

NFP Zdroje
l NFP302040U3SS Obnova ver,jnéhD priestnn.m prDstrednic' oo327QOO Olllovl Ves ObecDuI~V,. 94956.36 902D8.S4 80712.91
2 NFP302040U396 Revilalidcia verejného priestranstva P.rk •• 00328073 2upčanv obec 2upČ3ny 158981.00 151031,95 135133,85
3 NFP302D4OU442 Obnova verojného priestllnsM prostr.dnrc- 00327263 Ko~tice Obec Koj.lle. 118455.68 112532.90 100687,33

SPOIOI 372393,04 353nl,39 316534.01



Pnlohač.4 Zoznam ŽoNFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia

P.f. Kód20NFP NálovŽONFP I~O Územie Obchod'" meno lladatera Ziada'" COV
Zladaná vYSka 1ladanéEÚ

NFP ZdroJe
1 NFP30204oP.198 Humanizácia obytného priestoru Ho5J)Ollilrska ulica, 00313114 Tmava MestDTmava 237407.68 225537,30 201796,53

2 NfP30204oU410 Revitaliz~tla verejného priestoru vnútroblDku ul. Fat 00321796 lilin. Mesto lIUna 4461OB,12 42.3 802,71 379191,90
3 NFP302040U424 Regenerátla vnútrobloku - Tatranská Strba 00326615 Strba Obec Strba 190564,00 181035,80 161979.40

•• NFP302040U429 Revitalizácia vnútro bloku na ulici lIXanska cesta v U 00648981 Uetavskä Lúlka Obec Uetavská lIXka 230612,40 219081,78 196020,54
spolu 1104692,.ZO 1049457,59 'lB 9118,37



Prnoha t.6 Zoznam ŽoNFP I ktoré nesplnili výberové kritériá

P.f. Kód laNFP N;hov~oHFP ~O územie Obchodné meno ll<ldalera ~Jadané COV Žiadan' IIýJka Žladani EÚ
NfP Zdroje

spolu 0,00 0,00 0,00



Pnloh.>č.7 Zoznam ŽoNFP, ktorá boli neschválené z dôvodu nedostatku alokácie v poradí, vakom boli neschválené

P.l. K6d1oNFP N~IOV!aNFP I~O úlemiI! Obchodn~ meno liacIalef. lIac1aM rov baclan' výtka tladan~EO
NFP Zdrole

spolu 0,00 0,00 0,00



p,iJoho é.B Zoznam ŽoNFP, ktoré boli schválené, vrátane vý'ky schváleného NFP

SchvileN

lJ.d.",...;t~
...;t~HrPpo

Sdwilenf
P.f. KódloNfP Nli••••.loNFP tCo územi, 0lKh0CI,,~meno (Yd.,.r.

NFP Sdldl"".cOV odbornom
zd"'jeEÚposúclenl

Il.dosll
1 NFP302I141m1!1S HumanlIida obytrw;ho prie,tDlu HO'podirsh uli 00313114 Trna•• MestoTmava 225 537.30 236607.00 224776,SS 201 n5.~S
2 NFP30204OU410 Revtullúclo •••• lne..., prie,tDIUvnútrobloku ul. 00321196 lilina Mesto bllna 423802.11 4«i 108,12 423802.71 3~191.~
3 NFP302040U424 Reg"""rid. vnÚ!robloku - l •••.•n'u SIrba 00326615 ~trba ObecSrrba 181035,80 l~S64.00 lS1035,8O 1619~.40
4 NFP3D2040U429 R_vlul"áci. vnútrobloku na ullcllUlaruk,; c.,u 006489111 líeuV3u L. Obec U.UV1~' lúč~. 219081.78 221048,64 209996,21 187891.34_'. 104'451..5' 1094327,U lUUlill,11 930 171,60



Príloha č.lO

Zoznam odborných hodnotitel'ov

por. priezvisko, meno, titul

1 Ing. lukáš Dubovský

2 Ing. Jana Jenčová
3 Ing. Peter Baláž
4 Ing. Jozef Halaška
5 Ing. lucia Romančíková
6 Ing. Michal Drábik
7 Ing. ťubomír Viglaš
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