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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 – Operačný program Ľudské zdroje 
„PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V MESTE NEMŠOVÁ“ 

Mestu Nemšová bol Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválený nenávratný finančný 
príspevok (NFP)  v požadovanej výške 59 280 Eur. O tieto finančné prostriedky sme sa uchádzali na 
základe výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu terénnej opatrovateľskej služby. 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 5000 Eur a maximálna výška 500 000 Eur. 
Minimálna dĺžka realizácie projektu je 6 mesiacov a maximálna 26 mesiacov. 
Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sme s ministerstvom uzatvorili dňa 26.02.2019. 
Projekt realizujeme od 01.04.2019 prostredníctvom 4 terénnych opatrovateliek na plný pracovný úväzok, 
na maximálnu dĺžku realizácie 26 mesiacov, t.j. do 31.05.2021. 
 
Ministerstvo životného prostredia – Operačný program Kvalita životného prostredia 

 V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia sme realizovali 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: 
 
„ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKU MŠ NA TRENČIANSKEJ ULICI, NEMŠOVÁ“ 

Stavebné práce boli ukončené. V rámci projektu bola vypracovaná záverečná monitorovacia správa a 
tiež záverečná žiadosť o platbu, na základe ktorej si nárokujeme refundáciu výdavkov za služby stavebného 
dozoru a služby externého riadenia projektu. Oba dokumenty boli predložené Slovenskej inovačnej 
a energetickej agentúre a sú v štádiu posudzovania. 
 

„ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KUTLÚRNEHO DOMU V NEMŠOVEJ“ 
Taktiež tento projekt bol stavebne ukončený. Aktuálne sa čaká na kolaudačné rozhodnutie. Následne bude 
poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku predložená záverečná monitorovacia správa 
a záverečná žiadosť o platbu. Po ich schválení bude prebiehať 5 ročné obdobie udržateľnosti projektu, 
v rámci ktorého sme povinní predkladať každý rok následné monitorovacie správy projektu. 
 
     Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR -OP INTERREG SK-CZ (cezhraničná 
spolupráca) 
 

„HISTORIE PRO BUDOUCNOST“ 
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola uzatvorená dňa 28.03.2018. V zmysle 
uzatvorenej zmluvy celkové oprávnené výdavky projektu cezhraničnej spolupráce predstavujú sumu 
375 006,57 Eur, z toho výška nenávratného finančného príspevku je 318 755,57 Eur. 

Rozpočet projektu mesta Brumov-Bylnice ako vedúceho partnera projektu predstavuje sumu 
232 534,35 Eur (spolufinancovanie zo zdroja EÚ (85%) je vo výške 197 654,19 Eur, spolufinancovanie zo 
štátneho rozpočtu (5%) 11 626,71 Eur a povinná spoluúčasť z vlastných zdrojov (10%) 23 253,45 Eur).  

Rozpočet mesta Nemšová ako hlavného cezhraničného partnera je vo výške 142 472,22 Eur ( 
spolufinancovanie zo zdroja EÚ je vo výške (85%) 121 101,38 Eur, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 
(10%) 14 247,22 Eur a spoluúčasť mesta (5%) 7 123,62 Eur). 
Realizácia projektu cezhraničnej spolupráce mesta Brumov - Bylnice a mesta Nemšová „Historie pro 
budoucnost“ prebiehala do 31.07.2019. O predĺženie termínu realizácie z pôvodne plánovaného 05/2019 na 
07/2019 požiadalo mesto Brumov-Bylnice ako vedúci partner. Dôvodom bolo neskoršie začatie prác na 
svojej časti projektu, zložitosť prác s ohľadom na zachovanie podmienok pamiatkového orgánu, ktorá sa 
týkala obnovy hradieb. Taktiež nám v rámci rekonštrukcie Králikovho mlyna bola predložená žiadosť 
spoločnosti David interier desing, spol. s r.o. o predĺženie termínu dodania predmetov z dreva na mieru, 
z dôvodu komplikovanej výroby repliky mlynského kolesa. Poskytovateľ nenávratného finančného 



príspevku predĺženie lehoty odsúhlasil, na základe čoho bude uzatvorený Dodatok č. 1 k Zmluve 
o poskytnutí NFP. V mesiaci máj sme predložili spolu s monitorovacou správou aj žiadosť o refundáciu 
výdavkov spolu s dokumentáciou verejného obstarávania. V mesiaci august nám bol doručený Návrh 
Správy z kontroly verejného obstarávania k stavebným prácam so žiadosťou o doplnenie v termíne do 10 
pracovných dní. Doplnenie verejného obstarávania bolo zaslané na ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR 04.09.2019. Následne bola zástupcami poskytovateľa NFP vykonaná dňa 11.09.2019 
finančná kontrola na mieste. Predmetom kontroly boli vykonané práce, vedenie účtovníctva, archivácia 
dokumentov. Po jej vykonaní bol na mieste spísaný Zápis z finančnej kontroly na mieste (v prílohe), kde 
boli identifikované nedostatky týkajúce sa 2 ks okien, 1x rohový ventil, 2 x dvojkrídlové dvere. Tiež boli 
pripomienkované podmienky povinnej publicity na web stránke www.kralikovmlyn.sk. 
Správa z kontroly verejného obstarávania a tiež Návrh správy z kontroly na mieste nám zatiaľ nebol 
doručený. 

 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR – Integrovaný regionálny operačný program  (IROP) 

 
„ROZŠÍRENIE KAPACITY MŠ V MESTE NEMŠOVÁ, ĽUBORČIANSKA 2“ 

Dňa 06.12.2018 sme k vyššie uvedenému projektu uzatvorili s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR Zmluvu o poskytnutí NFP vo výške 348 969 Eur. 
Realizáciou projektu plánujeme vytvorenie nových a zlepšenie existujúcich kapacít MŠ, vrátane materiálno-
technického vybavenia tejto materskej školy. Rozšírenie kapacity sa bude riešiť formou nadstavby 
a čiastočnej rekonštrukcie jednotlivých častí jestvujúcich oddelení MŠ. Počíta sa s navýšením počtu o 22 
detí. 
Po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP prebiehala príprava súťažných podkladov k vyhláseniu verejného 
obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác, ktoré boli následne predložené Trenčianskemu 
samosprávnemu kraju ako sprostredkovateľskému orgánu ministerstva na odsúhlasenie. Na základe 
vykonanej kontroly sme boli dňa 16.05.2019 vyzvaní na ich doplnenie. Po ich doplnení sme opätovne 
požiadali o vykonanie kontroly. Po vykonaní kontroly nám bola doručená Správa, v ktorej vyjadruje 
poskytovateľ NFP súhlas s vyhlásením súťaže verejného obstarávania. Oznámenie o zverejnení Výzvy na 
predkladanie cenových ponúk bola zverejnená Úradom pre verejné obstarávanie dňa 14.08.2019. Po 
vykonaní kontroly predložených cenových ponúk bude dokumentácia súťaže opätovne predložená 
Trenčianskemu samosprávnemu kraju na odsúhlasenie. 
 

„VYBAVENIE UČEBNÍ A ŠKOLSKEJ KNIŽNICE ZŠ JANKA PALU 2, NEMŠOVÁ“ 
Realizáciou projektu sa investovali finančné prostriedky do materiálno-technického vybavenia odborných 
učební a knižnice ZŠ. Projekt zahŕňa aktivity: 1. IKT učebňa (variant klientske stanice), 2. Jazyková učebňa, 
3. Knižnica. Po odsúhlasení súťaží verejného obstarávania na jednotlivé aktivity boli uzatvorené Kúpne 
zmluvy s víťaznými uchádzačmi. Počas mesiacov júl, august, september prebiehala dodávka tovaru, je 
potrebné ešte dokončiť inštaláciu IKT učební. V rámci projektu je potrebné zrealizovať súťaž verejného 
obstarávania na dodanie knižničného fondu. Následne budeme žiadať poskytovateľa NFP o prefinancovanie 
projektu. 

 
„CYKLOCHODNÍKY MESTA NEMŠOVÁ“ (RYBÁRSKA – LIDL) 

Tak ako bolo už uvedené, 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.  
Dňa 22.03.2019 nám bolo doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti. Následne  sme dňa 24.04.2019 
uzatvorili s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Trenčianskym 
samosprávnym krajom Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Celkové oprávnené 
výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 468 035,25 Eur, z toho výška nenávratného 
finančného príspevku je maximálne 444 633,49 Eur.  



Po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP sme začali s prípravou súťažných podkladov k verejnému 
obstarávaniu na výber zhotoviteľa diela. Súťažné podklady boli predložené Trenčianskemu 
samosprávnemu kraju na vykonanie kontroly dňa 07.06.2019. Správa z kontroly so súhlasom vyhlásenia 
verejného obstarávania nám bola doručená dňa 27.06.2019. Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená 
Úradom pre verejné obstarávanie dňa 09.07.2019 – Vestník č. 135/2019. Aktuálne prebieha kontrola 
predložených cenových ponúk. 

 
Úrad vlády SR pre investície a informatizáciu – Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

 
„BUDOVANIE BEZPLATNÝCH WIFI SIETÍ V MESTE NEMŠOVÁ“ 

Nenávratný finančný príspevok nám bol tiež schválený pre projekt:“ Budovanie bezplatných Wifi 
sietí v meste Nemšová“, zámerom ktorého 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. 
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola uzatvorená dňa 10.05.2019 Celkové 
oprávnené výdavky predstavujú čiastku 14 978,48 Eur, z toho nenávratný finančný príspevok je vo 
výške 14 229,55 Eur. Aktuálne prebieha kontrola verejného obstarávania u poskytovateľ 
nenávratného finančného príspevku. 

 
 

PREDLOŽENÉ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNEHO 
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU V PROCESE HODNOTENIA 

 
Cyklochodníky mesta Nemšová, úsek Ľuborča - Kľúčové 

O poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP)z fondov Európskej únie sa uchádzame na 
realizáciu projektu: „Cyklochodník mesta Nemšová, úsek Ľuborča – Kľúčové“. Žiadosť 
o poskytnutie NFP sme predložili na Trenčiansky samosprávny kraj dňa 21.08.2019 v rámci výzvy: 
IROP-PO1- SC122-2016-15 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 

(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. 

Cieľom realizácie projektu je vybudovanie cyklistickej trasy, ktorá bude spájať južnú časť mesta 
Nemšová (m.č. Kľúčové) so severnou časťou, čím bude vytvorený samostatný juho-severný 
cyklistický koridor do mesta Nemšová. Stavba začína za MK Družstevná idúcou do PD Vlára a končí 
na ploche pri cintoríne v Kľúčovom. Celková dĺžka navrhnutej trasy bude 1011,23 metra. Súčasťou 
cyklochodníka bude aj oddychová zóna. Vybavenie oddychovej zóny budú tvoriť lavice, stôl, 
odpadkový kôš, stojan na bicykle a informačná tabuľa.  Umiestnenie cyklochodníka zabezpečí 
bezpečný presun chodcov ako aj cyklistov medzi jednotlivými mestskými časťami Ľuborča 
a Kľúčové. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú sumu 460 252,33 Eur, z toho žiadaná 
suma nenávratného finančného príspevku je vo výške 437 239,71 Eur. V súčasnosti prebieha 
hodnotenie žiadosti, následne nám bude doručené Rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti. 

 
Žiadosti o dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu  

 
Ministerstvo vnútra SR 
Ministerstvo vnútra SR aj tento rok vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na 
rekonštrukciu a modernizáciu stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských 
zbrojníc. Maximálna výška poskytnutej dotácie je 30 000,- Eur. Dňa 20.06.2019 sme zaslali žiadosť 
o poskytnutie dotácie pre projekt: „Obnova hasičskej zbrojnice, Kľúčové“. Celkový rozpočet predstavuje 
sumu 32 090,64 Eur. 

   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. Dňa 01.03.2019 nám bola doručená odpoveď o evidovaní žiadosti. 

 



 
PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY 

 
 „Rekonštrukcia MK Sládkovičova v Nemšovej“ 

V rámci výzvy Miestnej akčnej skupiny Vršatec na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestnej rozvoja vedeného komunitou z Programu 
rozvoja vidieka SR 2014-2020, kód výzvy MAS_028/7.2/2 pripravujeme Žiadosť o poskytnutie NFP   pre 
projekt: „Rekonštrukcia MK Sládkovičova v Nemšovej“. Celkový rozpočtový náklad je 89 854,12 Eur 
s DPH. Nakoľko povinnou prílohou žiadosti je aj dokumentácia verejného obstarávania, aktuálne prebieha 
súťaž verejného obstarávania na zhotoviteľa. Termín na predkladanie žiadostí je do 31.10.2019. 

 
„Mestská športová hala – sociálne zariadenia – rekonštrukcia“ 

O poskytnutie nenávratného finančného príspevku k vyššie uvedenému projektu sa uchádzame tiež 
v rámci výzvy Miestnej akčnej skupiny Vršatec na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestnej rozvoja vedeného komunitou z Programu 
rozvoja vidieka SR 2014-2020, kód výzvy MAS_028/7.4/1. Celkové rozpočtované náklady sú vo výške 
40 257,96 Eur. Aktuálne tiež prebieha súťaž verejného obstarávania na zhotoviteľa. 

 
Žiadosti o dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu  

 
   Environmentálny fond: 

O poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 200 000,- Eur pre projekt: „Rekonštrukcia 
vodovodnej siete mesta Nemšová, vetvy "A", "A-1", "A-1-1"  sa budeme opätovne uchádzať. Termín 
na predkladanie Žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2020 je do 31.10.2019. 

    
 

NESCHVÁLENÉ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO 
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Nemšová 

Dňa 20.0.62019 nám bolo doručené Ministerstvom zdravotníctva SR Rozhodnutie o neschválení 
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. V rámci Výzvy na predkladanie žiadostí 
sme boli oprávnenými žiadateľmi. Každému oprávnenému žiadateľovi bol priradený ranking podľa 
oprávnenej spádovej oblasti. Mestu Nemšová bol priradený ranking 2. Nakoľko však súbežne bola 
predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku žiadateľa s priradeným 
rankingom 1,  naša žiadosť z uvedeného dôvodu nebola schválená. 
 

Žiadosti o dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu  
 

   Environmentálny fond: 
Žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 200 000,- Eur na rok 2019 z Environmentálneho fondu pre 
projekt „Rekonštrukcia vodovodnej siete mesta Nemšová, vetvy "A", "A-1", "A-1-1" nám nebola 
schválená.  

    
   Ministerstvo vnútra SR 
   K 04.03.2019 sme 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   
   predložili žiadosť pre projekt: Kamerový systém -  Nemšová“. Predmetom projektu bolo rozšírenie  
   kamerového systému v meste o 9 kamier.  
   Dňa 02.10.2019 nám bol doručený krajskou koordinátorkou pre prevenciu kriminality doručený mail    
   s informáciou o neschválení žiadosti. 
 
    Vypracovala: Ing. Andrea Ondrejičková 
     Dňa: 03.10.2019 


