
                                      
Mesto Nemšová               1 
 
 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 14.05. 2018 
 

K bodu:             Návrh na schválenie predloženia žiadosti mesta Nemšová   
                                    o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov   
                                    v oblasti telesnej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo  
                                    výstavby novej telocvične na rok 2018 na projekt:  
                                    „Rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne                    
                                    Základnej školy Nemšová, 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: Dôvodovú správu - Informáciu o predložení Žiadosti o poskytnutie 
dotácie zo štátneho rozpočtu  
                                  
             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu: 
 
1. Berie na vedomie  
   Dôvodovú správu:  Informáciu o predložení Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho   
   rozpočtu pre projekt: „Rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne Základnej     
  školy Nemšová 
 
2.  Schvaľuje 
a) predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu: „Rekonštrukcia 
cvičebného priestoru vrátane náraďovne Základnej školy Nemšová“ v rámci Výzvy na 
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti 
telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične 
na rok 2018, 
 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy; 
 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  
    vo výške 12 400,- Eur 
 



 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

Informácia  o predložení Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu            
pre projekt: „Rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne Základnej 

školy Nemšová“ 
 

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 
oznamuje, že vyčlenilo dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej  
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018. 
 
Základným cieľom je zlepšiť kvalitu a funkčnosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – 
telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy formou 
- dostavby telocvične 
- rekonštrukcie telocvične alebo 
- výstavby novej telocvične 
 
Pod rekonštrukciou telocvične sa rozumejú podľa tejto výzvy len náklady na: 
- rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne, 
- rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy), 
- rekonštrukciu strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena tepelnoizolačných vlastností), 
- rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti, 
- rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí, 
 
Dotáciu je možné poskytnúť oprávneným žiadateľom, ktorými sú obce, vyššie územné celky, štátom 
uznané cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku, ktoré sú zriaďovateľmi: 
a) základnej školy so všetkými ročníkmi alebo 
b) strednej školy s počtom žiakov nad 150 
 
Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 15. mája 2018 
 
Výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 9 000 000,00 EUR na kapitálové 
výdavky. Maximálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom na 1 projekt je 150 000,00 Eur na 
kapitálové výdavky. Minimálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom pre jeden projekt je 15 000 
Eur na kapitálové výdavky. 
 
Výška spoluúčasti žiadateľa na kapitálové výdavky: najmenej 10% z poskytnutej dotácie ministerstvom. 
 
Mesto Nemšová má záujem zrekonštruovať cvičebný priestor vrátane náraďovne Základnej školy 
Janka Palu Nemšová, nakoľko palubovka je značne opotrebovaná, ošúchaná. Konštrukciou 
podlahy sú drevené parkety položené na drevenom debnení v asfalte a podkladnom betóne. 
 
Navrhované riešenie je v: 
-  demontáží starej palubovky až po podkladný betón, 
- položenie podlahy športového typu a pružnej podložky, 
- podklad bude odizolovaný adhéznym mostíkom a vyliaty samonivelačným poterom, 
- na palubovke budú vyznačené čiary pre basketbal, volejbal a floorbal. 
 
Rozpočet k Žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt:  „Rekonštrukcia cvičebného priestoru 
vrátane náraďovne Základnej školy Nemšová“ je vo výške 118 417,04 Eur s DPH. 
 
Z celkových výdavkov projektu predstavuje spoluúčasť mesta Nemšová na financovaní projektu 
čiastku 12 400 Eur s DPH. 

 
Vypracovala: Ing. Andrea Ondrejičková 


