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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 vykonáva v meste Nemšová terénnu 
opatrovateľskú službu od 01.05.2016 5 opatrovateliek na plný pracovný úväzok . Zmluva o 
spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je uzatvorená 
na dobu určitú – do 31.7.2018, pričom realizácia terénnej opatrovateľskej služby bude vykonávaná do 
30.04.2018.  
Aktuálne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje vyhlásenie novej výzvy na 
realizáciu terénnej opatrovateľskej služby. Podľa verejne dostupných informácii sa bude jednať 
o otvorený typ výzvy s 3 kolami výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku. Indikatívna výška finančných prostriedkov – zdroj EÚ vyčlenených na výzvu je 34 050 000 
Eur. Oprávnenými výdavkami v rámci projektu budú mzdové výdavky opatrovateliek maximálne vo 
výške 570 Eur/pracovné miesto. Minimálna výška príspevku na 1 projekt bude vo výške 5 000 Eur 
a maximálna výška 500 000 Eur. Minimálna dĺžka realizácie projektu 6 mesiacov, maximálna 26 
mesiacov. Do nového projektu máme záujem zapojiť 4 terénne opatrovateľky. 
 
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. Po doručení faktúr sme dňa 13.112017 predložili SIEA žiadosť o platbu-
predfinancovanie. Za účelom overenia zrealizovaných stavebných prác vykonali dňa 15.11.2017 poverení 
zamestnanci SIEA kontrolu na mieste. Po pripísaní finančných prostriedkov na účet mesta Nemšová boli 
postúpené na účet zhotoviteľa.  
Aktuálne sa pre projekt spracováva energetický certifikát. 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. 
Ukončenie realizácie projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je 
nastavené na 12/2018. 
 
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.  Po zrealizovaní súťaže 
verejného obstarávania na stavebné práce sme dňa 22.05.2017 dokumentáciu súťaže v stave pred 
podpisom Zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom predložili SIEA na vykonanie kontroly.  Dňa 
26.07.2017 nám bola doručená Správa z kontroly verejného obstarávania, kde sa uvádza, že poskytovateľ 
nenávratného finančného príspevku nesúhlasí s podpísaním Zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom , 
odporúča  postup zadávania zákazky zrušiť a vyhlásiť nové verejné obstarávanie. Na základe uvedeného 
mesto Nemšová zrušilo súťaž a po odsúhlasení súťažných podkladov Slovenskou inovačnou 
a energetickou agentúrou dňa 02.11.2017 nanovo vyhlásilo verejné obstarávanie. Dokumentáciu súťaže 
v stave pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom sme opäť predložili SIEA na vykonanie kontroly.  
Dňa 12.04.2018 nám bola doručená Správa z kontroly verejného obstarávania v ktorej sa konštatuje, že 
nebolo zistené  porušenie pravidiel a princípov verejného obstarávania a súhlasia s podpísaním Zmluvy 
o dielo s víťazným uchádzačom, spoločnosťou Stabar SPOL sk, s.r.o.. Po jej podpísaní sme povinní 



predložiť ju v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Slovenskej inovačnej 
a energetickej agentúre na ex-post kontrolu v lehote do 10 pracovných dní od jej zverejnenia na web 
stránke mesta Nemšová. K podpisu Zmluvy o dielo pristúpime v najbližších dňoch. 
        
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 je stanovený do 30.04.2018. Po podpísaní Zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom 
začneme s realizáciou stavebných prác. Ukončenie samotnej rekonšturkcie mlyna predpokladáme do 
30.11.2018. 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. 
Keďže v rámci tejto výzvy sa uplatňoval dvojkolový proces výberu projektov, dňa 19.01.2017 predložili 
na Trenčiansky samosprávny kraj ako sprostredkovateľskému orgánu ministerstva najskôr projektový 
zámer, a po doručení kladnej hodnotiacej správy sme predložili následne Žiadosť o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku. Dňa 25.09.2017 nám bolo doručené Rozhodnutie o neschválenie 
žiadosti, voči ktorému sme dňa 05.10.2017 podali podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho 
konania. Dňa 30.01.2018 nám bolo doručené oznámenie o nevyhovení nášmu podnetu na preskúmanie 
rozhodnutia. 

 

2. Dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2018 

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
V roku 2017 sme neboli úspešní pri podaní žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb, a preto sa opätovne o ňu uchádzame 
aj v tomto roku. Dňa 13.12.2017 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 16 316,20 Eur, požadovaná výška dotácie je 14 684,58 Eur (90%) 
a spolufinancovanie mesta predstavujú sumu 1 631,62 Eur. 
  
Ministerstvo financií SR: 
Ministerstvo financií SR aj na tento rok vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na 
individuálne potreby obcí v termíne do 31.03.2018, s maximálnou výškou dotácie 13 500 Eur. Na základe 
uvedenej Výzvy sme predložili 2 žiadosti o poskytnutie dotácie na: 
1. Rekonštrukciu sociálnych zariadení a šatní v mestskej športovej hale  Nemšová,  

2. Rekonštrukciu sociálnych zariadení a kultúrneho domu Nemšová, m. č. Ľuborča.  
K dnešnému dňu zatiaľ nie sú zverejnené výsledky o schválení/neschválení žiadostí o dotáciu. 
 



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 
požadujeme vo výške 30 000 Eur, spolufinancovanie z vlastných zdrojov predstavuje 9 950,09 Eur. 
K dnešnému dňu zatiaľ nie sú zverejnené výsledky o schválení/neschválení žiadostí o dotáciu. 
 
Okresný úrad Trenčín, odbor školstva: 

Dňa 14.03.2018 sme Okresnému úradu Trenčín, odboru školstva 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 149243,64 Eur. Dňa 22.03.2018 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. K dnešnému dňu zatiaľ nie sú zverejnené výsledky o schválení/neschválení žiadostí 
o dotáciu. 

 
Environmentálny fond: 

Na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 
z Environmentálneho fondu sme dňa 26.09.2017 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.  
Dňa 28.03.2018 zverejnil Environmentálny fond na webovom portáli zoznam schválených/neschválených 
žiadostí o poskytnutie dotácie. Žiaľ, ani tento rok nám nebola dotácia schválená z dôvodu, že 
požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili finančné možnosti určené na 
poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018. Opätovne sa preto budeme uchádzať o poskytnutie 
dotácie aj na rok 2019. 
Dňa 26.02.2018 Environmentálny fond zverejnil na svojej webovej stránke informáciu o možnosti 
predkladania Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 opäť aj pre činnosti zamerané na 
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (L4). Žiadosti 
sa predkladali v termíne do 29.03.2018. Keďže minulý rok nám Environmentálny fond neschválil dotáciu 
pre projekt: „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho strediska v Ľuborči“, mali sme záujem 
opätovne sa uchádzať o dotáciu aj v tomto roku. Nakoľko vo Výzve na predkladanie žiadostí absentovala 
informácia o možnosti žiadať o dotáciu aj na objekty kultúrnych domov, obrátili sme sa na Envirofond so 
žiadosťou o vyjadrenie sa. Dňa 19.03.2018 boli na webovej stránke odpovede na otázky k tejto činnosti, 
kde sa uvádza, že v rámci rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 nie je 
možné podať žiadosť na zateplenie kultúrnych domov. 

 
Úrad vlády SR 
Zareagovali sme aj na Výzvu Úradu vlády SR na poskytnutie dotácie v rámci programu: Podpora rozvoja športu na 
rok 2018, podprogram 2 výstavba detských ihrísk. O dotáciu sme požiadali dňa 05.03.2018  na vybudovanie 
detského ihriska v Nemšovej, v lokalite IBV Vlárska vo výške 8650 Eur, pričom z vlastných zdrojov vyčlení mesto 
Nemšová v prípade schválenia len 650,- Eur. 
 
Fond na podporu umenia 
Fondu  na podporu umenia sme aj tento rok predložili dňa 27.03.2018 Žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 
3 800,- Eur na akvizíciu knižničného fondu pre projekt: „Objavte magickú moc čítania“. Spoluúčasť mesta 
Nemšová predstavuje sumu 200,00 Eur. K dnešnému dňu zatiaľ nie sú zverejnené výsledky o schválení/neschválení 
žiadostí o dotáciu. 
 
Vypracovala: Ing. Andrea Ondrejičková 
Dňa: 19.04.2018 


