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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 realizácie a príprave projektov z nenávratných finančných príspevok 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 
 Schválené 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 – projekt Podpora opatrovateľskej služby 
Mesto Nemšová bolo v období od 01.05.2016 do 31.7.2018 zapojené do Národného projektu Podpora 
opatrovateľskej služby. V rámci tohto projektu vykonávalo terénnu opatrovateľskú službu 5 
opatrovateliek na plný pracovný úväzok do 30.04.2018, do 31.7.2018 prebiehalo dofinancovanie projektu.  
Novú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na 
podporu terénnej opatrovateľskej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom 
Implementačnej agentúry vyhlásilo dňa 29.06.2018. Oprávnenými výdavkami v rámci tejto výzvy sú 
mzdové výdavky opatrovateliek maximálne vo výške 570 Eur/pracovné miesto. Minimálna výška 
príspevku na 1 projekt je vo výške 5 000 Eur a maximálna výška 500 000 Eur. Minimálna dĺžka realizácie 
projektu je 6 mesiacov a maximálna 26 mesiacov. Nakoľko je o túto podporu medzi žiadateľmi veľký 
záujem, mesto predložilo žiadosť o poskytnutie NFP v rámci 1. hodnotiaceho kola, a to k 31.08.2018. 
V rámci projektu sme si nárokovali finančný príspevok vo výške 59 280 Eur pre 4 terénne opatrovateľky 
na plný pracovný úväzok, na maximálnu dĺžku realizácie 26 mesiacov. Po posúdení projektu nám bolo 
doručené oznámenie o schválení finančného príspevku v požadovanej výške. Aktuálne sme na 
ministerstvo zaslali dokumenty potrebné k príprave zmluvy o poskytnutí NFP. Začiatok realizácie je 
naplánovaný na 04/2019. 
  
Ministerstvo životného prostredia – Operačný program Kvalita životného prostredia 

 V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia realizujeme na základe uzatvorenej      
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so Slovenskou inovačnou a energetickou 
agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom Ministerstva životného prostredia SR projekty zamerané na 
zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov: 
 
1. „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Trenčianskej ulici Nemšová“.   Zmluva 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) bola so Slovenskou inovačnou a energetickou 
agentúrou (SIEA) podpísaná dňa 13.07.2016. Po odsúhlasení verejného obstarávania poskytovateľom NFP 
bola dňa 03.04.2017 uzatvorená Zmluva o dielo so spoločnosťou Stabar, s.r.o. Trenčín, kde cena diela 
predstavovala čiastku 118 075,91 Eur. Následne sa začalo s realizáciou stavebných prác. Práce boli 
ukončené k 31.05.2017. Bol vypracovaný energetický certifikát, objekt bol zaradený do energetickej triedy 
B. Hodnoty z energetického certifikátu však nedosahovali merateľné ukazovatele stanovené v žiadosti 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, čo by znamenalo korekciu zo strany poskytovateľa NFP. 
Požiadali sme preto spracovateľa energetického certifikátu a spracovateľa energetického hodnotenia pred 
realizáciou projektu, ktorý zadával vstupné hodnoty do žiadosti, o objasnenie nedosiahnutých parametrov. 
Po vzájomnej konfrontácii sa dohodli na spracovaní nového energetického certifikátu. 
Po jeho dodaní bude predložená poskytovateľovi NFP monitorovacia správa a záverečná žiadosť o platbu, 
predmetom ktorej bude refundácia výdavkov vynaložených za služby stavebného dozora a služby externého 
riadenia projektu.  
 
2. „Zníženie energetickej náročnosti objektu Kultúrneho domu v Nemšovej“.  
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 914 429,64 Eur bola podpísaná so 
Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) dňa 31.03.2017. Nasledovala realizácia súťaže 
verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác. Pred podpisom zmluvy o dielo, v zmysle 
podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP sme predložili dňa 22.5.2017 SIEA verejné obstarávanie na kontrolu.  
Nakoľko poskytovateľ nenávratného finančného príspevku po kontrole dokumentácie nesúhlasil 
s podpísaním Zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom, mesto muselo realizovať súťaž nanovo a opätovne 
predkladať na kontrolu Dňa 12.4. 2018 nám bola doručená Správa z kontroly verejného obstarávania, 
v ktorej sa konštatuje, že nebol porušený zákon o verejnom obstarávaní a môžeme uzatvoriť Zmluvu o dielo 
s víťazným uchádzačom, spoločnosťou Stabar SPOL sk s.r.o. Piešťany. Zmluva o dielo bola uzatvorená dňa 
30.04.2018. Stavenisko bolo odovzdané dňa 18.5.2018 a začalo sa s realizáciou. Doba realizácie bola 
naplánovaná na 115 dní. Pri demontáži existujúceho keramického obkladu sa zistilo, že v oblasti javiska sa 



nachádza trhlina, bol privolaný statik, ktorý  ju vyhodnotil ako statickú poruchu, ktorá mala vplyv na termín 
dokončenia objektu. So zhotoviteľom bol uzatvorený Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, predmetom ktorého 
bola zmena termínu dokončenia diela do 31.10. 2018. Termín dokončenia bol dodržaný. Následne bol 
vypracovaný energetický certifikát. Tak ako pri materskej škole, aj objekt kultúrneho domu sa po obnove 
nachádza v energetickej triede B. Aktuálne sme SIEA zaslali pracovnú verziu monitorovacej správy 
s hodnotami z energetického certifikátu. SIEA ako poskytovateľ NFP nám na základe toho predbežne 
vyčísli výšku korekcie.  Preto sme oslovili aj spracovateľa projektovej dokumentácie o návrh riešenia. 
Následne bude potrebné zvážiť, ktorá alternatíva je pre mesto prijateľnejšia. 
        
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR -OP INTERREG SK-CZ (cezhraničná 
spolupráca) 
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 sme spoločne s mestom Brumov-Bylnice predložili 
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 investuje finančné 
prostriedky do obnovy hradu.  
Žiadosť nám bola schválená. Dňa 28.03.2018 sme Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
zaslali podpísaný návrh Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.  
Dňa 17.04.2018 sme vyhlásili súťaž verejného obstarávania na stavebné práce. Termín na predkladanie 
cenových ponúk bol stanovený do 30.04.2018. Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom – spoločnosťou 
BTI, s.r.o. Bytča bola uzatvorená dňa 09.07.2018.Stavebné práce boli ukončené dňom 11.12.2018. Následne 
bol firmou VJ control, s.r.o. inštalovaný kamerový a elektronický zabezpečovací systém. Ešte je potrebné 
dodať drevené vybavenie vyrobené na mieru, ktoré na základe vykonaného verejného obstarávania bude 
zabezpečovať firma David interier desing, s.r.o. Piešťany. Predpokladaný termín dokončenia realizácie 
projektu je marec 2019. Financovanie projektu bude prebiehať formou refundácie, t.j. zhotoviteľovi diela 
uhradíme faktúry najskôr z vlastných zdrojov a následne predložíme na ministerstvo žiadosť o refundáciu 
výdavkov.    

 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR – Integrovaný regionálny operačný program  (IROP) 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo dňa 03.11.2016 Výzvu na predkladanie 
Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na Zvýšenie kapacít infraštruktúry 
materských škôl.  Na základe tejto výzvy sme vypracovali projekt: Rozšírenie kapacity MŠ v meste 
Nemšová, Ľuborčianska 2“. Realizáciou projektu sme plánovali vytvorenie nových a zlepšenie 
existujúcich kapacít MŠ, vrátane materiálno-technického vybavenia tejto materskej školy. Rozšírenie 
kapacity sa malo riešiť formou nadstavby a čiastočnej rekonštrukcie jednotlivých častí jestvujúcich oddelení 
MŠ. Počítalo sa s navýšením počtu o 22 detí. 
Nenávratný finančný príspevok vo výške 348 969 Eur nám bol schválený a dňa 6.12.2018 sme uzatvorili 
s Ministerstvom pôdohospodárstva Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V zmysle 
podmienok zmluvy sme povinní do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy vyhlásiť verejné 
obstarávanie na jednotlivé aktivity projektu. V súčasnosti prostredníctvom externej spoločnosti 
pripravujeme súťažné podklady k vyhláseniu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác. 
 
S ministerstvom pôdohospodárstva SR máme taktiež uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku pre projekt: „Vybavenie učební a školskej knižnice ZŠ Janka Palu 2, Nemšová“, 
ktorá nadobudla účinnosť dňa 25.7.2018.Výška nenávratného finančného príspevku je 47 478 Eur.  
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie a rozvoj kľúčových kompetencií 
a zručností žiakov Základnej školy Janka Palu 2, v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie 
a potrebami trhu práce. Realizácia projektu má za cieľ prispieť k zdokonaleniu spôsobilostí žiakov ZŠ 
v oblasti jazykových zručností, informačno-komunikačných zručností a čitateľskej gramotnosti. Tieto ciele 
budú dosiahnuté prostredníctvom investície do materiálno-technického vybavenia odborných učební 
a knižnice ZŠ. Projekt zahŕňa aktivity: 1. IKT učebňa (variant klientske stanice), 2. Jazyková učebňa, 3. 
Knižnica. Aktuálne v rámci realizácie projektu prebieha súťaž verejného obstarávania na jednotlivé aktivity. 

 
 



PREDLOŽENÉ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNEHO 
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU V PROCESE HODNOTENIA 

 
Cyklochodníky mesta Nemšová (Rybárska – Lidl) 

 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre 
Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 21.12 2016 Výzvu na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb“ s kódom IROP-PO1-
SC122-2016-15. 
V rámci tejto výzvy nie sú oprávnené aktivity týkajúce sa rozvoja rekreačnej infraštruktúry, 
turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách pre cykloturistiku a budovania 
turistických cyklotrás. 
 Podporené projekty musia nadväzovať na exitujúcu/plánovanú cyklistickú infraštruktúru, resp. 
prepájať priemyselné zóny, občiansku infraštruktúru a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy. 
Cieľom projektu: „Cyklochodníky mesta Nemšová“ je realizovať úsek cyklochodníka: SO 300 
Rybárska – Lidl, ktorý má dĺžku 2305,72 m. Začína v mieste odklonenia cyklochodníka Nemšová-
Trenčín (projekt cezhraničnej spolupráce mesta Trenčín a mesta Brumov_ Bylnice: „prepojenie 
hradov cyklotrasou) , z hrádze rieky Vlára na lávku cez Vláru. Ďalej pokračuje po korune hrádze k 
sútoku Vláry a Váhu. Tam prechádza na korunu rieky Váh, po ktorej pokračuje až k stredisku Lidl, 
kde schádza z hrádze a končí za parkoviskom Lidl. Súčasťou cyklochodníka budú aj oddychové 
plochy. Vybavenie oddychových plôch budú tvoriť lavice, stôl, odpadkový kôš, 3xstojan na bicykle 
a informačná tabuľa. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 444 633,48 Eur.  
Momentálne čakáme na vyrozumenie o schválení/neschválení žiadosti. 

 
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Nemšová 

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný 
program (IROP) v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho 
orgánu pre IROP vyhlásilo dňa 09.04.2018 Výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom 
integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti (č. výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8). Ministerstvo 
zdravotníctva pre projekty zamerané na centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti uplatňuje 
dvojkolový proces výberu projektov. V rámci prvého kola je potrebné prihlásiť sa najskôr do výzvy 
na predkladanie projektových zámerov, t. j predložiť projektový zámer Ministerstvu zdravotníctva 
SR. Ministerstvo vypracuje hodnotiacu správu, po získaní ktorej sme oprávnení zúčastniť sa druhého 
kola procesu výberu projektu – výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku. 
Mesto Nemšová má záujem zrekonštruovať existujúci objekt zdravotného strediska na ulici 
Odbojárov za účelom vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Hlavným cieľom 
projektu je zabezpečenie kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti a tým dosiahnuť zvýšenie 
kvality zdravia občanov. Preto predložilo na ministerstvo projektový zámer a po získaní hodnotiacej 
správy predložilo v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP (kód výzvy IROP-
PO2-SC212-2018-33) dňa 16.12.2018 žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 
Stavebné úpravy stavby spočívajú v nadstavbe jestvujúceho objektu v celom rozsahu (nadstavba je 
vo výkresovej časti rozdelená na oprávnené a neoprávnené náklady) a v prístavbe nového schodiska 
so vstupnou halou a s bezbariérovým prístupom – terénnymi úpravami s novými spevnenými 
plochami. Ďalej zníženie energetickej náročnosti budovy zateplením a výmenou všetkých výplní 
otvorov. V rámci modernizácie objektu  dôjde k čiastočným dispozičným úpravám na 1. NP, budú 
vymenené jestvujúce PVC podlahové vrstvy, výplne dverových otvorov, elektroinštalačné rozvody 
a osvetlenie, nátery stien jestvujúcej stavby a upravia sa jednotlivé vnútorné inštalácie vzhľadom 
k dispozičným úpravám a zmenám. Všetky prevádzky budú mať spoločný hlavný vstup do objektu, 
okrem chirurgickej ambulancie, ktorá bude prístupná samostatným vstupom. 
Vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP je stanovená maximálna výška príspevku 700 000,- Eur 
(zdroj Európskej únie) na jeden projekt, čo predstavuje 85% z celkových oprávnených výdavkov 
projektu. Príspevok vo výške 10% predstavuje zdroje zo štátneho rozpočtu a 5% je povinná 
spoluúčasť žiadateľa.  V rámci našej žiadosti predstavujú celkové oprávnené výdavky projektu 



čiastku 799 856,68 Eur. Okrem tejto čiastky rozpočet projektu pozostáva aj z neoprávnených 
výdavkov vo výške 450 952,50 Eur (nadstavba pavilónov B a C vrátane zdravotechniky, osvetlenia 
a elektroinštalácie, podlahy, kúrenie), ktoré by muselo mesto hradiť z vlastných zdrojov. 
V súčasnosti je projekt predmetom hodnotenia poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. 
Lehota na vydávanie Rozhodnutí Riadiaceho orgánu (ministerstva) o schválení/neschválení žiadostí 
o poskytnutie NFP je 70 pracovných dní od termínu uzavretia hodnotiaceho kola (v našom prípade 
70 pracovných dní od 31.12.2018). 
 
 

„Budovanie bezplatných Wifi sietí v meste Nemšová 
Mesto Nemšová k 13.11.2018 predložilo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
pre projekt:“ Budovanie bezplatných Wifi sietí v meste Nemšová“ v rámci výzvy vyhlásenej 
Úradom vlády SR pre investície a informatizáciu ako sprostredkovateľským orgánom pre Operačný 
program Integrovaná infraštruktúra.  
Zámerom projektu je vybudovanie Wifi prístupových bodov v predpokladanom počte 30 ks na 
miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom 
mesta k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30Mbit/s. 
Celkové predpokladané výdavky sú vo výške 15 000 Eur, požadovaná výška NFP je 14 250 Eur, 
spolufinancovanie mesta je 750 Eur. 
K projektu zatiaľ nebolo doručené rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti. 
 
 

PRIPRAVOVANÁ ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNEHO 
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 
„Umiestnenie detských jaslí v budove rehabilitačného strediska Nemšová“ 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny 
operačný program (ďaleJ aj „RO pre IROP“) vyhlásilo Výzvu na predkladanie projektových zámerov na 
podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód 
výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7. Ministerstvo však aj pri tejto výzve uplatňuje 2-kolový výber 
projektov, t.j. 1 kolo predloženie projektového zámeru, po získaní hodnotiacej správy ministerstva 
možnosť predložiť v rámci 2. kola žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku: 
1. Kolo - projektový zámer: 
 Mesto Nemšová predložilo v rámci tejto výzvy projektový zámer pre projekt s názvom: „Umiestnenie 
detských jaslí v budove rehabilitačného strediska Nemšová“. Ako najvhodnejší a pre naše mesto aj 
kapacitne postačujúci sa ukázal variant jednotriednych detských jaslí realizovaný formou rekonštrukcie 
časti priestorov rehabilitačného strediska. Tieto priestory sú na prízemí tejto budovy a sú dlhodobo 
nevyužívané na tento účel. Navrhnutá je jedna trieda s maximálnou možnou kapacitou pre dvanásť detí. 
Zadná časť priestorov rehabilitácie situovaná najbližšie ku vstupu do schodiska a k bytom v 2. NP je 
nevyužívaná. Tu je navrhnutý aj hlavný vstup do jaslí. Vzhľadom na vek detí je celá dispozícia riešená 
ako bezbariérová do vstupu detí a rodičov do jaslí až po výstup na terasu, do záhrada na pozemok okolo 
budovy. Priestory, ktoré sa týkajú rekonštrukcie v budove rehabilitačného strediska sú v súčasnosti voľné. 
Po konzultácii s MUDr. Štefancom, prevádzkovateľom rehabilitačného zariadenia tieto priestory 
nepotrebuje, požaduje však presťahovanie dvoch vaní určených na vodoliečbu dolných a horných končatín 
do súčasných priestorov rehabilitácie. Zároveň priestory, v ktorých sú dnes sklad a šatňa, sa po 
rekonštrukcii zaraďujú do priestorov jaslí ako priestory pre učiteľky (miestnos ťč. 1.09) a výdajňu stravy 
(miestnosť č. 1.10, 1.08).  
Veríme, že pri rokovaní s MUDr. Štefancom a jeho ústretovosti, tieto dve miestnosti o výmere 2x8,67 
m²uvoľní a poskytne pre zaradenie do komplexu jaslí. V opačnom prípade bude nutné zrušiť priestor 
spálne detí (miestnos ťč. 1.06) a postieľky pred a po spaní detí rozkladať a skladať a v tejto časti riešiť 
predmetné miestnosti.  
Za účelom predloženia projektového zámeru bola vypracovaná architektonická štúdia, kde výška 
investičných nákladov predstavuje sumu 96 947,35 Eur. Z tejto sumy predstavuje 5% spoluúčasť mesta 
Nemšová na financovaní projektu čiastku: 4 847,37 Eur. 
2. Kolo – Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 



Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo 07.11.2018 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku. Minimálna ani maximálna výška príspevku nie je vo výzve 
stanovená. Žiadosti sa predkladajú k vyhláseným termínom  pre jednotlivé  hodnotiace kolá, spravidla 
v 3-mesačných intervaloch. Termín predloženia 1. hodnotiaceho kola je stanovený k 07.03.2019, termín 
2. hodnotiaceho kola je určený na 07.06.2019.  Mesto disponuje architektonickou štúdiou. Vypracovanie 
projektovej dokumentácie zatiaľ nebolo zadané. Je potrebné zvážiť, či predložíme/nepredložíme žiadosť 
o poskytnutie NFP. 

 
Žiadosti o dotácie poskytnované zo štátneho rozpočtu  

 
Ministerstvo vnútra SR 
Zareagovali sme aj na Výzvu číslo VI. P HaZZ 2018 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie dotácie zo 
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR, účelom ktorej je podpora 
zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy 
budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc.  
Dňa 05.04.2018 sme predložili na ministerstvo Žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt: „Obnova 
požiarnej zbrojnice, Nemšová“. Celkové výdavky projektu sú vo výške 39 950,09 Eur, z toho dotáciu 
sme požadovali vo výške 30 000 Eur, spolufinancovanie z vlastných zdrojov predstavuje 9 950,09 Eur. 
Dotácia vo výške 30 000,- Eur nám bola schválená a dňa 25.10.2018 sme uzatvorili zmluvu o poskytnutí 
dotácie. Súťaž verejného obstarávania bola zrealizovaná, v blízkej dobe bude uzatvorená Zmluva o dielo 
s víťazným uchádzačom. Realizácia je naplánovaná na tento rok. 
 
Okresný úrad Trenčín, odbor školstva: 
 
Dňa 14.3.2018 sme Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, prostredníctvom Okresného úradu 
Trenčín -odboru školstva, predložili žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu telocvične ZŠ 
Janka Palu 2, Nemšová. Dotácia nám bola schválená a dňa 20.11.2018 sme uzatvorili s ministerstvom 
Zmluvu o poskytnutí dotácie vo výške 106 017,04 Eur s DPH. Rekonštrukčné práce prebiehali v mesiaci 
január, vykonávala ich spoločnosť Panters, s.r.o. Rožňava. 
Na okresný úrad Trenčín, odbor školstva sme súčasne predložili aj žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 
149 243,64 Eur na havarijnú situáciu vykurovania Základnej školy Janka Palu, nakoľko technický stav 
zariadení kotolne je na hranici životnosti. Vykurovacia sústava nie je hydraulicky vyregulovaná, čo je 
v rozpore s Vyhláškou 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti. Dňa 22.3.2018 nám bola doručená 
odpoveď z okresného úradu, 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 2019   
   z Environmentálneho fondu sme k 31.10.2018 opätovne predložili žiadosť o poskytnutie dotácie na    
   projekt: „Rekonštrukcia vodovodnej siete mesta Nemšová, vetvy "A", "A-1", "A-1-1" – celkové  
   náklady na stavebné práce po zrealizovaní súťaže verejného obstarávania sú vo výške 250 178,80 Eur.  
   Požadovali sme maximálnu výšku dotácie 200 000,00 Eur. Spoluúčasť mesta predstavuje 50 178,80 Eur.  
   Výsledky o schválení/neschválení žiadostí zatiaľ nie sú zverejnené na web stránke Environmentálneho  
   fondu.  

 
   Dobrovoľná požiarna ochrana: 
   Dňa 14.2.2019 sme zaslali Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR žiadosť o pridelenie modernejšej    
   hasičskej techniky – nové vozidlá CAS 15 IVECO DAILY, nakoľko doteraz využívané vozidlá sú už     
   zastaralé. 
 
   Ministerstvo vnútra SR 
   K 04.03.2019 pripravujeme na základe Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie 

kriminality projekt: Rozšírenie kamerového systému v meste Nemšová“. Dotáciu  na projekt je možné 



poskytnúť maximálne do výšky 66 000 Eur. Povinné spolufinancovanie žiadateľa je vo výške 20% 
z poskytnutej dotácie. Pri predkladaní žiadosti o dotáciu je povinnou prílohou výpis z bankového účtu 
preukazujúci dostatok finančných prostriedkov na spolufinancovanie. Následne, v prípade schválenia 
žiadosti, je potrebné k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie predložiť výpis z uznesenia mestského 
zastupiteľstva o schválení spolufinancovania projektu.  V súčasnosti sa spracováva rozpočet na dodanie 9 
kamier.  
 
 
 
Vypracovala: Ing. Andrea Ondrejičková 
Dňa: 15.2.2019 


