
           
Mesto Nemšová           
 
 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA DŇA 13.01.2016 
K bodu: .                     Schválenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku   
                                    k projektu: „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na  
                                   Trenčianskej  ulici, Nemšová“ 
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: - Dôvodovú správu  
             
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Návrh na uznesenie 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu: 
 
1. Schvaľuje: 
a) predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti   
objektu MŠ na Trenčianskej ulici, Nemšová“ v rámci výzvy, kód výzvy: 
OPKZP-PO4-SC431-2015-6 vyhlásenej SIEA ako sprostredkovateľským orgánom pre 
Operačný program Kvalita životného prostredia 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
c) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových   
    oprávnených výdavkov, t.j. sumu 8 000,- Eur s DPH 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
K schváleniu žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt: 

 „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Trenčianskej ulici, Nemšová“ 
 
 Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný 
program kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR, vyhlásila dňa 
07.12.2015 výzvu pre špecifický cieľ 4.3.1 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, do vyčerpania alokácie 150 mil. EUR. Prvá uzávierka z hľadiska jej 
predbežného vyhodnocovania je stanovená na 15.01.2016 a následne 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. 
 
Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, v rámci ktorých: 
- realizácia aktivít sa týka verejných budov, ktoré sa nachádzajú na území jednej obce a spadajú do 
kategórie uvedenej v § 3 ods. 5 písm. c) a d) zákona o energetickej hospodárnosti budov, t.j. 
administratívne budovy a budovy škôl a školských zariadení a zároveň 
- sa realizácia týka verejných budov, ktoré bude v zmysle plánovanej reformy verejnej správy na 
národnej resp. lokálnej úrovni preukázateľne dlhodobo využívať verejný sektor a realizáciou projektu 
nedôjde k zmene charakteru využitia budovy a 
-opatrenia na úsporu energie v budove budú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek 
na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom 
- realizáciou projektu sa dosiahne plánovaná úspora na vykurovaní vo výške minimálne 30 %. 
 
Dôvod podania žiadosti: 
Budova Materskej školy bola uvedená do prevádzky v 50-60 rokoch minulého storočia a nie je 
zrekonštruovaná. Vymenené bola len časť okien. Strešná krytina je plechová, avšak stav jej 
hydroizolačnej vrstvy je na mnohých miestach nevyhovujúci. Obvodový plášť je z hľadiska 
tepelnoizolačných vlastností je na dnešné pomery nevyhovujúci. Na základe uvedeného si objekt 
vyžaduje celkovú rekonštrukciu, ktorej náklady v zmysle rozpočtu projektovej dokumentácie 
predstavujú sumu: 118 810,87 Eur s DPH. Nakoľko mesto Nemšová nemá finančné prostriedky na 
rekonštrukciu, našou snahou je získať nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie.  
 
Popis rekonštrukčných prác: 
V rámci objektu Materskej školy na Trenčianskej ulici v Nemšovej sú navrhované stavebné práce, 
ktoré budú pozostávať z rekonštrukcie obvodového plášťa a výmeny osvetlenia za energeticky 
úspornejšie. Cieľom rekonštrukčných prác je úprava so zámernom znížiť energetickú náročnosť 
popisovaného objektu, ktorá je z pohľadu dnešných požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov 
značná. Hlavný účel objektu zostane aj po zrealizovaní navrhovaných opatrení totožný, budova bude 
naďalej slúžiť pre potreby mesta ako Materská škola. Žiaden dispozičné zmeny objektu sa 
nepredpokladajú. Všetky pripojenia objektu na inžinierske siete zostávajú pôvodné. Rekonštrukčné 
práce sa budú venovať hlavne zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností obvodových stien a strešného 
plášťa, plánuje sa vyhotoviť kompletné zateplenie obvodových stien realizáciou kontaktného 
zateplenia s hrúbkou tepelnoizolačnej vrstvy 200 mm. 
Sanácia strešnej konštrukcie časti objektu s materskou školou predstavuje výmenu existujúcej 
poškodenej plechovej strešnej krytiny za novú plechovú krytinu s imitáciou škridle. 
Z tepelnoizolačného hľadiska bude strešný plášť sanovaný osadením 400 mm minerálnej tepelnej 
izolácie, ktorá bude situovaná na pôvodnom strope najvyššieho podlažia. 
Plánuje sa taktiež zrealizovať výmena všetkých výplní okenných otvorov a otvorov zasklených stien, 
ktoré ešte neboli vymenené za plastové so zasklením izolačným trojsklom a taktiež bude zrealizovaná 
úprava osvetlenia. 
 
Výška spoluúčasti žiadateľa  
Výška spoluúčasti mesta Nemšová ako žiadateľa o nenávratný finančný príspevok predstavuje čiastku 
vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu.  
Rozpočet žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je nasledovný: 



Rekonštrukčné práce: 118 810,87 Eur s DPH ( pred realizáciou súťaže verejného obstarávania na 
výber zhotoviteľa diela) – oprávnený výdavok 
Stavebný dozor: 2 732,40 Eur s DPH – oprávnený výdavok 
Povinná rezerva:  2 852,40 Eur s DPH 
Energetický audit: 840,00 Eur s DPH – oprávnený výdavok 
Energetický certifikát ku kolaudácii: 750,00 Eur s DPH – oprávnený výdavok 
Riadenie projektu: 3 719,60 Eur s DPH – oprávnený výdavok 
Publicita a informovanosť: 36,00 Eur s DPH – oprávnený výdavok 
Celková suma oprávnených výdavkov:   129 741,27 Eur s DPH 
Z toho 5% spoluúčasť mesta Nemšová 6 487,06 Eur s DPH, Riadiaci orgán však doporučuje 
schváliť maximálnu výšku celkového spolufinancovania projektu  z celkových oprávnených 
výdavkov, t.j. sumu 8 000,- Eur. 

 
Projektová dokumentácia: 3 240,00 Eur s DPH – neoprávnený výdavok 
 
Vypracovala: Ing. Andrea Ondrejičková 


