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Mesto Nemšová           
 
 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 26.06. 2017 
 

K bodu:             Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného  
   finančného príspevku pre projekt: 
                                    „Vybavenie učební a školskej knižnice ZŠ Janka Palu 2, 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: - Informáciu o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného  
    finančného príspevku  
                                  
             
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu: 
 
1. Berie na vedomie informáciu o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
    príspevku (ŽoNFP) pre projekt:  
    „Vybavenie učební a školskej knižnice ZŠ Janka Palu 2, Nemšová“ 
 
2.  Schvaľuje 
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vybavenie učební a školskej knižnice 
ZŠ Janka Palu 2, Nemšová“ realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových 
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách (kód 
výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13), ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 
mesta a platným programom rozvoja mesta Nemšová; 
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 poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci - povinné spolufinancovanie bude vo výške 2 551,52 EUR; 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 

 
 
 



 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
Informácia  o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

pre projekt: „Vybavenie učební a školskej knižnice ZŠ Janka Palu 2, Nemšová“ 
 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo dňa 22.12.2016 Výzvu na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  zameranú na budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných účební rôzneho druhu 
v základných školách. 
V rámci tejto výzvy sú oprávnené nasledovné aktivity: 
a) obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského 
jazyka a pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí, 
b) obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov 
c) obstaranie prírodovedných učební 
d) obstaranie polytechnických učební 
e) obstaranie IKT učební, 
f) stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební – pričom túto aktivitu nie je možné 
realizovať ako jediný typ aktivity. 
Výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 37 101 822 EUR, pričom táto je 
stanovená podľa územnej príslušnosti na základe analýzy samosprávnych krajov.  Pre Trenčiansky 
samosprávny kraj bolo alokovaných  3 mil. Eur. Maximálne oprávnené výdavky na 1 projekt 
nesmú presiahnuť 200 000,- Eur. 
Ministerstvo uplatňuje v rámci tejto výzvy dvojkolový proces výberu projektov. Pred predložením 
Žiadosti o poskytnutie NFP sme boli povinní  prihlásiť sa najskôr do výzvy na predkladanie 
projektových zámerov, a následne po získaní hodnotiacej správy projektového zámeru sme oprávnení 
zúčastniť sa druhého kola procesu výberu projektu – výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP. Po 
predložení projektového zámeru na Trenčiansky samosprávny kraj nám bola dňa 12.05.2017 doručená 
pozitívna hodnotiaca správa, ktorá je povinnou prílohou žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku. 
 
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie a rozvoj kľúčových kompetencií 
a zručností žiakov základnej školy 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. Zároveň 
má podporiť samo vzdelávanie žiakov, celoživotné vzdelávanie a celkový rozvoj kompetencií žiakov 
k učeniu sa. Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom investície do materiálno-technického 
vybavenia jazykovej učebne, IKT učebne a knižnice ZŠ -  v rozsahu dodávky nábytku, 
technického vybavenia, IKT vybavenia a knižničného fondu. 
 
Rozpočet k Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt:  
„Vybavenie učební a školskej knižnice ZŠ Janka Palu 2, Nemšová“ je nasledovný: 
 
1. IKT učebňa (variant klientska stanica) 
- Materiálové a technologické vybavenie učebne:   14 409, 35 Eur s DPH 
- Softwér:                 2 500,00 Eur s DPH 
 
2. Jazyková učebňa 
- Materiálové a technologické vybavenie učebne:    11 216,28 Eur s DPH 
 
3. Knižnica 
- Materiálové a technologické vybavenie knižnice:    13 803,01 Eur s DPH 
- Softwér:                                                                         1 000,00 Eur s DPH 
- Knižničný fond:              8 101,82 Eur s DPH 
 
Celkom (celkové oprávnené výdavky projektu):              51 030,46 Eur s DPH 
 
Z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 51 030,46 Eur s DPH predstavuje 5% 
spoluúčasť mesta Nemšová na financovaní projektu čiastku vo výške 2 551,52 Eur s DPH. 

 
Vypracovala: Ing. Andrea Ondrejičková 


