
           
Mesto Nemšová           
 
 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA DŇA 10.04.2017 
 

K bodu:             Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného  
   Finančného príspevku pre projekt: „Rozšírenie kapacity MŠ  
   v meste Nemšová, Ľuborčianska 2“ , spolufinancovanie 
Spracoval:   Ing. Andrea Ondrejičková – projektový manažér 
Schválil:      Ing. Iveta Jurisová – prednostka úradu 
Predkladá:  Ing. František Bagin – primátor mesta 
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: - Informáciu o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného  
    finančného príspevku  
                                  
             
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu: 
 
1. Berie na vedomie informáciu o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
    príspevku (ŽoNFP) pre projekt Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová, Ľuborčianska 2“ 
 
2.  Schvaľuje 

a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu:  
    „Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová, Ľuborčianska 2“ realizovaného v rámci  
    Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (kód  
    Výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10), ktorého ciele sú v súlade s platným územným  
     plánom mesta a platným programom rozvoja mesta Nemšová  
b)  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo  
    výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade  
    s podmienkami poskytnutia pomoci – povinné spolufinancovanie bude vo výške  
    17 448,49 Eur 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

Informácia  o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
pre projekt: „Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová, Ľuborčianska 2“ 

 
Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na Zvýšenie kapacít 
infraštruktúry materských škôl  bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
vyhlásená dňa 03.11.2016. 
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 
 
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 mil. Eur.  
Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt boli stanovené vo výške 1 mil. 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. 
 
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 povinní  prihlásiť sa najskôr do výzvy na 
predkladanie projektových zámerov, t. j. do 19.01.2017 sme museli predložiť na Trenčiansky 
samosprávny kraj projektový zámer. Následne po získaní hodnotiacej správy projektového 
zámeru budeme oprávnení zúčastniť sa druhého kola procesu výberu projektu – výzvy na 
predkladanie Žiadosti o NFP. 
Na základe vyššie uvedeného sme dňa 19.01.2017 predložili na Trenčiansky samosprávny kraj 
projektový zámer pre projekt: „Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová, Ľuborčianska 2“.  
Hodnotiaca správa k projektového zámeru, ktorá je povinnou prílohou Žiadosti 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) nám bola doručená dňa 
16.03.2017.Žiadosť o poskytnutie NFP predložíme v termíne stanovenom pre 1. 
hodnotiace kolo, t.j. k 18.04.2017  
 
Hlavných cieľom projektu je vytvorenie nových a zlepšenie existujúcich kapacít MŠ prevádzky 
Ľuborčianska 2, vrátane obstarania materiálno-technického vybavenia tejto MŠ.  Rozšírenie 
kapacity MŠ sa bude riešiť formou nadstavby a čiastočnej rekonštrukcie jednotlivých častí 
jestvujúcich oddelení MŠ. Počíta sa s navýšením počtu o 22 detí.  
Súčasťou projektu je aj modernizácia kuchyne, v rámci nadstavby bude vytvorená nová triedy  
pre 22 detí vrátane šatne a sociálneho zabezpečenia, ďalej budú vytvorené aj skladové priestory 
a priestor pre zázemie zamestnancov. Projekt rieši aj prístavbu nového schodiska 
s bezbariérovou rampou, rekonštrukciu terasy, rekonštrukciu oplotenia, detského ihriska.  
 
 
 
 



 
Rozpočet k Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt:  
„Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová, Ľuborčianska 2“ je nasledovný: 
 
 
 

- Stavebná časť                             254 156,50 Eur s DPH 
- Rekonštrukcia terasy                      7 800,00 Eur s DPH 
- Elektroinštalácia                           19 200,00  Eur s DPH 
- Dovybavenie kuchyne                  28 741,97 Eur s DPH 
- Detské ihrisko                               19 870,00 Eur s DPH 
- Oplotenie                                       10 924,00 Eur s DPH 
- Vnútorné vybavenie – hračky         8 277,03 Eur s DPH 

Celkom:                                       348 969,50 Eur s DPH ( celkové oprávnené          
výdavky projektu) 

 
Z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 348 969,05 predstavuje 5% 
spoluúčasť mesta Nemšová na financovaní projektu čiastku vo výške 17448,49 Eur 
s DPH. 

 
Vypracovala: Ing. Andrea Ondrejičková 


