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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA DŇA 24.02.2016 
 

K bodu:         Informácia o stave realizácie projektov z NFP    
Spracoval:             Ing. Andrea Ondrejičková – projektový manažér 
Schválil:             Ing. Iveta Jurisová – prednostka úradu 
Predkladá:         Ing. Andrea Ondrejičková – projektový manažér 
Počet výtlačkov:    20 
Rozdeľovník:         členovia MsZ – 13 x 
          primátor mesta 
          prednostka MsÚ 
          MsÚ – oddelenie správne, soc. vecí, podnikania, životného prostredia a  
           kultúry 
           MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku 
           MsÚ – odd. výstavby a územného plánovania 

- hlavný kontrolór 
- vedúci VPS m. p. o. 

 
Materiál obsahuje: - Informatívnu správu o stave realizácie projektov financovaných  
    z nenávratných finančných prostriedkov  
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N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
A.  Berie na vedomie: 

Informatívnu správu o stave realizovaných projektov 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Informatívna správa o stave realizácie projektov financovaných z nenávratných 
finančných prostriedkov. 

 
K projektom, ktoré sa realizovali v programovom období rokov 2007-2013 s finančnou podporou zo 
zdrojov Európskej únie, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov máme povinnosť deklarovať ich 
udržateľnosť a to po dobu 5 rokov od ukončenia realizácie. Táto povinnosť nám vyplýva zo Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V tomto roku sa jedná o nasledovné projekty: 
1. „Po stopách histórie tradícii Hluku a mesta Nemšovej“  
2.  „Obnova integrovanej materskej školy v Nemšovej“ 
3. „Regionálne centrum zhodnocovania BRO  v meste Nemšová“ 
4. „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová“ 
5. „Protipovodňové opatrenia a varovný systém Říka-Vlára-Váh, II. etapa“ 
6. „Ochrana ovzdušia v Nemšovej“ 

 
K Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z programového obdobia 2007-2013 pre 

projekt: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Nemšová, 2. etapa“ nám bolo dňa 26.11.2015 
doručené Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR o neschválení našej žiadosti. 

 
 

Projekty financované z finančných zdrojov Európskej únie, štátneho rozpočtu 
a vlastných zdrojov v programovom období rokov 2014-2020 

Do 31.10.2015 bolo Mesto Nemšová zapojené do Národného projektu Podpora opatrovateľskej 
služby, v rámci ktorého zamestnávalo 2 opatrovateľky vykonávajúce terénnu opatrovateľskú službu. 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR avizovalo, že aj v novom programovom období 2014-
2020 pripravuje spustenie tohto projektu, pričom však termín nebol stanovený. V rámci nového projektu 
sme mali záujem zamestnať 5 opatrovateliek. 

Dňa 31.12.2015 Implementačná agentúra ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako 
sprostredkovateľský orgán Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR vyhlásila v rámci nového 
programového obdobia rokov 2014-2020 Výzvu na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do Národného 
projektu Podpora opatrovateľskej služby. Mesto Nemšová podalo 04.01.2016 žiadosť na 5 
opatrovateliek, ktoré by v rámci tohto projektu vykonávali terénnu opatrovateľskú službu. Dňa 
19.01.2016 bola podpísaná s Implementačnou agentúrou Zmluva o spolupráci, pričom nám bola 
schválená 1 opatrovateľka na ½ pracovný úväzok. Opatrovateľka od 01.02.2016 vykonáva v rámci 
projektu opatrovateľskú službu v Nemšovej, m.č. Kľúčové.  Zmluva o spolupráci je uzatvorená na 
dobu určitú – do 31.07.2018, z toho realizácie opatrovateľskej služby bude prebiehať do 30.04.2018.  
 

V novom programovom období 2014-2020 bola v rámci Operačného programu Kvalita životného 
prostredia Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou  vyhlásená dňa 07.12.2015 Výzva na 
predkladanie žiadostí na Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Indikatívna 
výška vyčlenených finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie je 150 mil. EUR. Výzva je 
vyhlásená ako otvorená, až do vyčerpania alokácie 150 miliónov Eur.  
Prvá uzávierka z hľadiska jej predbežného vyhodnocovania bola stanovená na 15.01.2016, ďalšia na 
15.03.2016. Maximálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na 24 mesiacov. Na jeden projekt je možné 
žiadať podporu minimálne 70 000,- Eur a maximálne 2 000 000,- Eur. 
Dňa 15.01.2016 sme Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) predložili Žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na 
Trenčianskej ulici, Nemšová“. Žiadaná výška NFP predstavuje sumu 129 741,27 Eur s DPH. Súťaž 
verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela bola vyhlásená dňa 13.01.2015. V súčasnosti prebieha 
hodnotiaci proces žiadosti SIEA. Výzva na doplnenie Žiadosti nám nebola doručená.  



Na základe tejto Výzvy plánujeme predložiť k 15.03.2016 taktiež Žiadosť o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku pre projekt : „Zníženie energetickej náročnosti objektu Kultúrneho domu 
v Nemšovej“. V súčasnosti prebieha úprava projektovej dokumentácie v zmysle podmienok Výzvy. 
 

 
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný 

regionálny operačný program vyhlásilo dňa 28.01.2016 Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku (NFP) zameranú na Zvýšenie kapacít infraštruktúry 
materských škôl. 
V rámci tejto výzvy sú oprávnené nasledovné aktivity. 
a) výstavba nových objektov materských škôl 
b) rozširovanie kapacít existujúcich objektov MŠ prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou 

dispozície objektov, 
c) stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby MŠ 
d) stavebno-technické úpravy areálu MŠ vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre detí – 

uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvokov 
inkluzívneho vzdelávania, sadové úpravy a zeleň 

e) obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl 
f) zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov MŠ 
Podmienkou oprávnenosti realizácie projektu je rozšírenie, resp. vytvorenie kapacít MŠ minimálne 
o 10 miest v rámci aktivít pod písmenom a. až c. Žiadateľ je zároveň povinný realizovať aj 
minimálne jednu z aktivít pod písmenom d. a e. 
Ministerstvo uplatňuje v rámci tejto výzvy dvojkolový proces výberu projektov. Pred predložením 
Žiadosti o poskytnutie NFP sme povinný  prihlásiť sa najskôr do výzvy na predkladanie projektových 
zámerov, ktorá bude vyhlásená príslušným sprostredkovateľským orgánom - Trenčianskym 
samosprávnym krajom. Následne po získaní hodnotiacej správy projektového zámeru budeme oprávnený 
zúčastniť sa druhého kola procesu výberu projektu – výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP. 
Výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 79 757 690 EUR, pričom táto je 
stanovená podľa územnej príslušnosti na základe analýzy samosprávnych krajov.  Pre Trenčiansky 
samosprávny kraj bolo alokovaných  4 000 000 Eur.  

Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt boli stanovené vo výške 1 000 000 Eur. 
Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto sú: 
- maximálne vo výške 6 700 Eur na vytvorenie nových kapacít MŠ pre 1 dieťa 
- maximálne vo výške 2 500 EUR na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre 1 dieťa 

Výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane v závislosti od 
disponibilnej alokácie na výzvu, pričom bude rešpektované rozdelenie alokácie podľa územnej 
príslušnosti. 

Schvaľovanie Žiadostí o NFP bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl spravidla 
v polročnom intervale. Uzavretie 1 hodnotiaceho kola je stanovené na 30.09.2016 a 2. kola na 
31.03.2017. 

Na základe tejto Výzvy plánujeme predložiť Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku pre projekt: „Rozšírenie kapacity MŠ na Ľuborčianskej ulici, Nemšová“. 

 
 
DOTÁCIE ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2016 

 
Na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2016 

z Environmentálneho fondu sme dňa 30.10.2015 predložili 2 Žiadosti a to na projekty: 
1.Rekonštrukcia kanalizácie pri obytných domoch na ulici Moravská v Nemšovej – celkové 
náklady na stavebné práce sú vo výške 70 793,51 Eur. Požadovaná výška dotácie je 67 253 Eur. 
Spoluúčasť mesta je 3540,51 Eur. 



2.Nemšová, ochrana pred prívalovými vodami – vyčistenie odvodňovacej stoky – celkové náklady 
na samotné práce predstavujú sumu 66 404,45 Eur. Požadovaná dotácia je 63 084,- Eur. Spoluúčasť 
mesta predstavuje sumu 3 320,45 Eur. 
Dňa 05.01.2016 nám bola k obom projektom doručená z Environmentálneho fondu Výzva na doplnenie 
Žiadostí. V stanovenom termíne do 19.01.2016 sme požadované doklady predložili. 
Oznámenie o schválení/neschválení Žiadostí nám zatiaľ nebolo doručené. 

 
 Rozhodnutím predsedu vlády SR Roberta Fica nám bolo dňa 13.11.2015 odsúhlasené 
poskytnutie dotácie vo výške 20 000 Eur na Rekonštrukciu priestorov Mestskej športovej haly 
v Nemšovej. Dňa 28.12.2015 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy 
predsedu vlády SR  Dotácia bola použitá na rekonštrukciu vykurovania Mestskej športovej haly – 
výmenu kotlov s príslušenstvom. Práce realizovala spoločnosť Dužek inštalácie, s.r.o.. Celkové 
náklady predstavujú sumu 28 520,- Eur s DPH. 
 

 Ministerstvo školstva SR zverejnilo na svojej web stránke Výzvu na predkladanie Žiadostí 
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2016 na výstavbu, rekonštrukciu, dostavbu 
telocviční  Základných a Stredných škôl a taktiež na ich vybavenie. Termín predkladania Žiadostí 
o poskytnutie dotácie je stanovený do 03.04.2016. Oprávnenými žiadateľmi sú obce a vyššie územné 
celky, ktoré sú zriaďovateľmi  ZŠ alebo SŠ. Výška finančných prostriedkov vyčlenených na Výzvu  je 
10 000 000 Eur, z toho 9 000 000 Eur je na kapitálové výdavky a 1 000 000 Eur je na bežné výdavky. 
Na jeden projekt je možné žiadať maximálne 200 000 Eur na kapitálové výdavky a 5 000,- Eur na 
bežné výdavky. Výška spoluúčasti žiadateľa na bežné výdavky je najmenej 5% z poskytnutých 
finančných prostriedkov ministerstvom a na kapitálové výdavky najmenej 10% z poskytnutých 
finančných prostriedkov ministerstvom. 
 V rámci tejto výzvy chceme požiadať o dotáciu na bežné výdavky – vybavenie telocvične ZŠ Janka Palu 
2/3, Nemšová telovýchovným náradím.  
 
 
 
 
Vypracovala: Ing. Andrea Ondrejičková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


