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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA DŇA 22.02.2017 
 

K bodu:         Informácia o stave realizácie projektov z NFP    
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: - 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. 

 
 

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

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Národný projekt podpora opatrovateľskej služby 
V rámci Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby vykonávala terénnu opatrovateľskú 
službu od 01.02.2016 1 opatrovateľka na ½ pracovný úväzok, k 01.05.2016 nám Implementačná 
agentúra ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválila našu žiadosť o navýšenie počtu na 5 
opatrovateliek na plný úväzok . Zmluva o spolupráci je s Implementačnou agentúrou  uzatvorená na 
dobu určitú – do 31.7.2018, pričom realizácia terénnej opatrovateľskej služby bude vykonávaná do 
30.04.2018. 
 
A. Ministerstvo životného prostredia – Operačný program Kvalita životného prostredia 

Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci Operačného programu Kvalita životného 
prostredia vyhlásila dňa 07.12.2015 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku na Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. 
1. Na základe nej sme k 15.01.2016 predložili Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  
   (NFP) pre projekt: „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Trenčianskej ulici Nemšová“.    
    Dňa 13.05.2016 nám bolo doručené Rozhodnutie o schválení NFP a to vo výške 123 134,35 Eur. 
    Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 13.07.2016. 
    Následne sme dňa 18.08.2016 doručili Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre dokumentáciu  
    súťaže verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác ešte pred podpisom zmluvy o dielo  
    s víťazným uchádzačom na vykonanie kontroly.  
    Oznámenie o výsledku kontroly – odsúhlasenie verejného obstarávania – nám bolo doručené  
    24.10.2016. Vzhľadom na blížiace sa zimné obdobie sme však požiadali o zmenu termínu začatia  
    realizácie aktivít projektu na apríl 2017, kedy podpíšeme aj Zmluvu o dielo. 
 
2.Na základe vyššie uvedenej Výzvy sme k 15.03.2016 predložili Žiadosť o poskytnutie NFP pre projekt: 
    „Zníženie energetickej náročnosti objektu Kultúrneho domu v Nemšovej“. Nenávratný finančný  
    príspevok sme žiadali vo výške 915 721,64 Eur čo je 95%, pričom celkové oprávnené výdavky projektu  
    sú vo výške 963 917,52 Eur. Spoluúčasť mesta Nemšová predstavuje 5% z celkových oprávnených  
    výdavkov projektu, t. j. 48 195,88 Eur.  
    Dňa 27.12.2016 bolo mestu Nemšová doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie  
    nenávratného finančného príspevku vo výške 914 429,64 Eur.  
    V súčasnosti pripravujeme podklady k podpisu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného    
    príspevku. 
    Po jej podpise následne bude Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre ako sprostredkovateľskému    
    orgánu Ministerstva životného prostredia SR predložená za účelom vykonania kontroly dokumentácia  
   súťaže verejného bstarávania na stavebné práce pred podpisom zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom. 

 
B. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR -OP INTERREG SK-CZ (cezhraničná 
spolupráca) 
1. Na ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sme predložili k 31.10.2016 v rámci 

Výzvy   Operačného programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – 
Česká republika, zameranej na zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre 
obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu spoločne s mestom Brumov-Bylnice Žiadosť 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  pre projekt: „ História pre budúcnosť“,  v rámci 



ktorého  máme záujem obnoviť Králikov mlyn v Nemšovej a mesto Brumov-Bylnice by 
investovalo finančné prostriedky do obnovy hradu. 

   Celkový rozpočet v žiadosti je vo výške 375 006,57 Eur. Z toho pre  mesta Brumov-Bylnic,e ako   
   vedúceho partnera, predstavuje rozpočet 232 534,35 Eur ( z toho NFP je žiadaný vo výške  
   197 654,19 Eur) a pre mesto Nemšová predstavuje rozpočet 142 472,22 Eur, ( z toho NFP vo výške  
   135 348,60 Eur, 5% ) spolufinancovanie mesta Nemšová je vo výške 7 123,62 Eur.  
Rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti nám zatiaľ nebolo doručené. 
 

 
C.Ministerstvo pôdohospodárstva SR – Integrovaný regionálny operačný program  (IROP) 

 
Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na Zvýšenie kapacít infraštruktúry 
materských škôl vyhlásená dňa 28.01.2016 bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
zrušená. Nanovo bola 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 
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. 
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. 
 
Na základe tejto Výzvy sme dňa 19.01.2017 predložili na Trenčiansky samosprávny kraj projektový 
zámer pre projekt: „Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová, Ľuborčianska 2“.  
Po obdržaní hodnotiacej správy TSK predložíme v stanovenom termíne, najneskôr však do 
31.03.2017 Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 
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. 

 
 
 



2. DOTÁCIE ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2017 
 

Ministerstvo financií SR: 
Na zverejnenie výsledkov o schválení/neschválení žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstvom financií SR sme 
čakali k projektom: 

1. Rekonštrukcia detského ihriska v Nemšovej, m.č. Kľúčové – za hasičskou zbrojnicou 
2. Rekonštrukcia hokejbalového ihriska pri ZŠ na ulici Janka Palu v Nemšovej 
3. Obnova  vybavenia kuchýň MŠ v Nemšovej, v prevádzke V Ľuborči 

Dňa 28.12.2016 boli zverejnené na web stránke Ministerstva financií SR výsledky o schválení/neschválení 
žiadostí. Žiaľ, nami predloženým žiadostiam nebolo vyhovené z dôvodu obmedzených zdrojov na ich 
poskytnutie. 
 
Okresný úrad Trenčín, odbor školstva: 

Okresnému úradu Trenčín, odboru školstva sme dňa 26.10.2016 doručili Žiadosť o poskytnutie finančného 
príspevku  na havarijnú situáciu vykurovania Základnej školy Janka Palu v Nemšovej, nakoľko technický 
stav zariadení kotolne je na hranici životnosti. Vykurovacia sústava nie je hydraulicky vyregulovaná, čo je 
v rozpore s platnou Vyhláškou 321/2014 Z.z. o „energetickej efektívnosti“ 
Celkové objem požadovaných finančných prostriedkov je vo výške 100 000 Eur, spoluúčasť mesta v objeme 
19 244,56 Eur. 
Dňa 02.11.2016 nám bola doručená odpoveď Okresného úradu Trenčín – odbor školstva, že našu požiadavku 
evidujú a jej vybavenie závisí od zdrojových možností štátneho rozpočtu v kapitole Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. 

 
Environmentálny fond: 

Na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 
z Environmentálneho fondu sme k 31.10.2016 predložili 2 žiadosti a to na projekty: 

 
1.Rekonštrukcia vodovodnej siete mesta Nemšová, vetvy "A", "A-1", "A-1-1" – celkové náklady na stavebné 
práce sú vo výške 291 186,18 Eur. Požadovaná výška dotácie je 276 626,00 Eur. Spoluúčasť mesta je 14 560,18 
Eur. 
Nakoľko nám v roku 2016 nebola z Environmentálneho fondu poskytnutá dotácia, opätovne sme predložili 
žiadosť o jej poskytnutie na rok 2017 a to pre projekt:  
2.Nemšová, ochrana pred prívalovými vodami – vyčistenie odvodňovacej stoky – celkové náklady na 
samotné práce predstavujú sumu 66 404,45 Eur. Požadovaná výška dotácie je 63 084,- Eur. Spoluúčasť mesta 
predstavuje sumu 3 320,45 Eur. 

K obom žiadostiam nám bola dňa 30.01.2017 doručená Výzva na doplnenie v stanovenom termíne do 09.02.2017. 
Doplnenie požadovaných dokladov sme predložili na Environmentálny fond dňa 07.02.2017. Následne budeme 
čakať na doručenie Rozhodnutia o schválení/neschválení žiadosti. 
 
Dňa 13.12.2017 Environmentálny fond zverejnil na svojej webovej stránke informáciu o možnosti predkladania 
Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 pre činnosti zamerané na Zvyšovanie energetickej 
účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Žiadosti sa predkladajú v termíne do 15.03.2017.  
Maximálna výška podpory na jeden projekt je vo výške 200 000,- Eur, pričom maximálna dĺžka realizácie aktivít 
projektu je do 31.10.2017. V rámci tejto Výzvy máme záujem predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt 
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho strediska v Ľuborči. 

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
 
Dňa 23.12.2016 sme na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložili Žiadosť o poskytnutie dotácie 
na podporu rozvoja sociálnych služieb a to na nákup materiálno-technického vybavenia  priestorov na 
výkon odborných činností  a voľnočasových aktivít a na nákup materiálno-technického vybavenia obytných 
miestností v CSS, Odbojárov 7, Nemšová. Celkový rozpočet je vo výške 13 122,92 Eur, požadovaná výška 
dotácie je 11 810,63 Eur (90%) a spolufinancovanie mesta predstavujú sumu 1 312,29 Eur. 
  

 
Vypracovala: Ing. Andrea Ondrejičková 


