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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 03.06.2021 
 

K bodu:             Zmena uznesenia č. 217 z 24.septembra 2020 –                         
                                   spolufinancovanie Žiadosti o poskytnutie NFP k projektu:  
                                   „Vodozádržné opatrenia v meste Nemšová – ZŠ  
                                   Janka Palu 2, Nemšová“    
Spracoval:   Ing. Andrea Ondrejičková – projektový manažér 
Schválil:      Ing. Rudolf Kúkel, PhD. – prednosta úradu 
Predkladá:  Ing. Rudolf Kúkel, PhD. – prednosta úradu 
Počet výtlačkov:  20 
Rozdeľovník:  členovia MsZ – 13 x 
   zástupca primátora mesta 
   prednosta 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: 
 
/schvaľuje 
zmenu uznesenia č. 217 zo dňa 24. septembra 2020 v bode B, písm. c) nasledovne: 
 
 1. Vypúšťa sa pôvodné znenie: 
 c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške  
     rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP v súlade s podmienkami          
     poskytnutia pomoci – povinné spolufinancovanie bude vo výške minimálne 34 192,35  EUR    
     s DPH, čo predstavuje 5% z celkových oprávnených výdavkov; 
    a nahrádza sa novým znením: 
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške  
     rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP v súlade s podmienkami          
     poskytnutia pomoci – povinné spolufinancovanie bude vo výške maximálne 34 640,80  EUR    
     s DPH, čo predstavuje 5% z celkových oprávnených výdavkov; 
 
2. Úplné znenie uznesenia č. 217, bod B po zmene: 
a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP) pre projekt „Vodozádržné     
    opatrenia v meste Nemšová – ZŠ Janka Palu 2, Nemšová“  v rámci výzvy na predkladanie  
    žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na vodozádržné opatrenia  
    v urbanizovanej krajine , kód výzvy: OPKŽP-PO2-SC211-2020-62 
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 žiadaného NFP v súlade s podmienkami          
    poskytnutia pomoci – povinné spolufinancovanie bude vo výške maximálne 34 640,80  EUR    
    s DPH, čo predstavuje 5% z celkových oprávnených výdavkov; 
d) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
 

Dňa 12.05.2021 bola doručená Mestu Nemšová Ministerstvom životného prostredia SR, 
riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia Výzva na doplnenie 
Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku k projektu: „Vodozádržné 
opatrenia v meste Nemšová – ZŠ Janka Palu 2, Nemšová“. 
 
V rámci Výzvy na doplnenie bolo mesto vyzvané na predloženie výpisu z uznesenia, ktorý 
bude obsahovať relevantný údaj o výške maximálneho celkového spolufinancovania zo 
strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov. 
 
Nezrovnalosť vo výške povinného spolufinancovania projektu vznikla nedopatrením  - 
nesprávne uvedenej ceny s DPH pri niektorých oprávnených výdavkoch rozpočtu projektu 
v materiáli predloženom na MsZ, konanom dňa 24.9.2020. 
V žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola uvedená správna suma 
celkového rozpočtu oprávnených výdavkov projektu, a to vo výške 692 815,99 Eur s DPH. 
Spoluúčasť mesta Nemšová na financovaní vyššie uvedeného projektu tak predstavuje 
čiastku: 34 640,80 Eur (a nie 34 192,35 Eur ako bolo pôvodne uvedené) 
 
 

 
     Vypracovala: Ing. Andrea Ondrejičková 


