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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA DŇA 11.03.2015 
 

K bodu:             Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie dotácie  
              na rozšírenie kapacity Materskej školy, elokované pracovisko 
                                   Ľuborčianska 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 dotácie,  
                                 - kópiu katastrálnej mapy + snímka  
             
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu: 
 
1. Berie na vedomie informáciu o predložení Žiadosti o dotáciu na rozšírenie 
    kapacity MŠ, Elokované pracovisko Ľuborčianska 2, Nemšová 
 
2.  Schvaľuje 

a) Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na rozšírenie kapacity Materskej školy,      
    elokované pracovisko, Ľuborčianska 2 Nemšová  
b)  Realizáciu projektu po schválení Žiadosti o dotáciu 
c) Financovanie projektu vo výške 5% z celkových výdavkov na projekt,  
    v predpokladanej výške 5 000,- Eur 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

Informácia  o predložení Žiadosti o poskytnutie dotácie na rozšírenie kapacity 
Materskej školy, elokované pracovisko Ľuborčianska 2, Nemšová 

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 26.01.2015 zverejnilo na 

svojej webovej stránke Výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozšírenie kapacít 
materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl 
a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách na rok 2015. 
Základným cieľom výzvy je rozšíriť kapacity materských škôl s cieľom postupne do roku 2020 
dosiahnuť 95 % účasť detí vo veku 4 až 5 rokov na predprimárnom vzdelávaní v materských školách. 
Výška finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu je 9 500 000 Eur, z toho  
9 000 000 Eur na kapitálové výdavky a 500 000 Eur na bežné výdavky. 
Najvyššia výška dotácie určená na jedného žiadateľa na jednu triedu vrátane vybavenia je 100 000 
Eur. 
 
V Zmysle vyššie uvedeného Mesto Nemšová predložilo Žiadosť o poskytnutie dotácie na 
rozšírenie kapacity Materskej školy, elokované pracovisko Ľuborčianska 2, Nemšová vo výške 
100 000,- Eur dňa 25.02.2015. 
 
Dôvod podania žiadosti: 
Existujúci samostatný objekt, ktorý by bol rekonštruovaný za účelom rozšírenia kapacity MŠ sa 
nachádza v katastrálnom území Ľuborča, popisné číslo budovy je 1058, číslo parcely budovy je 140/4. 
Uvedený objekt je súčasťou MŠ, elokovaného pracoviska Ľuborčianska 2. S objektom MŠ (elokované 
pracovisko Ľuborčianska 2), súpisné číslo 758, na parcele č. 140/5 bude rekonštruovaný objekt 
prepojený spojovaním krčkom, číslo parcely pozemku je 140/8. Táto budova bola v minulosti 
využívaná ako práčovňa, neskôr bola prenajatá ako nebytový priestor. Nájomca nebytového priestoru 
oznámil a následne doručil ukončenie nájmu k 31.03.2015. Nebytové priestory sú značne 
zdevastované, zatečené zo strechy, ktorá má poškodenú krytinu, miestnosti sú zaplesnené a rozvody 
kúrenia ako i radiátory sú značne poškodené. K následnému využívaniu predmetných nebytových 
priestorov by muselo Mesto vynaložiť značné finančné zdroje. Počet miest v súčasných 2 materských 
školách (MŠ Odbojárov 8 a MŠ sv. Gabriela pri KSŠ) stále neumožňuje prijať všetky deti, ktoré môžu 
MŠ navštevovať, t.j. deti vo veku 2-5 rokov. Ako prehľad uvádzame: 
a) počet nevybavených žiadostí za posledné 3 školské roky, a to jednotlivo za každý školský rok, 
     2011/2012 28 rozhodnutí o neprijatí 
     2012/2013 30 rozhodnutí o neprijatí 
     2013/2014 11 rozhodnutí o neprijatí 
     2014/2015 1 rozhodnutie o neprijatí – počet bol ovplyvnený zriadením Cirkevnej MŠ (CMŠ), 
zriadená bola    
     K 01.09.2013. 
b) počet detí predškolského veku, ktoré žijú na území obce, a mohli by navštevovať materskú 

školu pri dostatočných kapacitách, 
- od 01.09. 2008 do 31.08.2009 55 detí, umiestnených v MŠ 38, v CMŠ 8 , mohlo by MŠ 
navštevovať 9 

     - od 01.09. 2009 do 31.08.2010 66 detí, umiestnených v MŠ 41, v CMŠ 17 , mohlo by MŠ 
navštevovať 8 
     - od 01.09. 2010 do 31.08.2011 68 detí, umiestnených v MŠ 41, v CMŠ 11 , mohlo by MŠ 
navštevovať 16 
     - od 01.09. 2011 do 31.08.2012 66 detí, umiestnených v MŠ 20, v CMŠ 5 , mohlo by MŠ 
navštevovať 41 
        (v tejto chvíli podaných 11 žiadostí) 
     - od 01.09. 2013 do 31.08.2014 71 detí, umiestnených v MŠ 0, v CMŠ 0 , mohlo by MŠ 
navštevovať 71  
        (v tejto chvíli podaných 20 žiadostí) 
Schválením podanej žiadosti by sa nám podarilo získať finančné zdroje na rekonštrukciu priestorov, 
zvýšenú kapacitu pre umiestnenie detí predškolského veku. Zároveň by tieto priestory mohla využívať 
v popoludňajších hodinách aj ZUŠ, ako priestory pre výtvarný, resp. tanečný krúžok. 
 
 



Popis rekonštrukčných prác: 
Zámerom rekonštrukčných prác s cieľom zvýšenia kapacity MŠ v meste Nemšová, časť Ľuborča, je 
prebudovanie priestorov v existujúcom objekte vo vlastníctve mesta, ktorý sa nachádza 
v bezprostrednej blízkosti existujúcej MŠ a nemá dlhodobé využitie. Objekt je štvorcového 
pôdorysného tvaru, je jednopodlažný, zastrešený plochou strechou. 
Stavebnými úpravami objektu spolu s dispozičnými zmenami bude vytvorené jedno oddelenie MŠ s 
kapacitou cca 13 detí s potrebnými miestnosťami v zmysle prislúchajúcich legislatívnych predpisov. 
Súčasťou rekonštrukčných prác bude aj vytvorenie prestrešeného spojovacieho krčka, ktorý 
zabezpečí prepojenie s existujúcim objektom MŠ. Vybudovanie jedálne sa nepredpokladá, strava detí 
bude zabezpečovaná z existujúcej MŠ. 
Rekonštrukcia objektu z architektonicko stavebného hľadiska predpokladá realizáciu búracích prác, 
ktoré budú zahŕňať vybúranie časti existujúcich priečok, odstránenie povrchových úprav podláh, 
stien a stropov ako aj demontáž existujúcich rozvodov technického vybavenia budovy. Súčasťou 
búracích prác bude aj odstránenie existujúcich výplní okenných a dverných otvorov.  
Novo navrhované oddelenie MŠ bude následne vytvorené zmenou existujúcej dispozície 
vyhotovením nových deliacich stien, vytvorením nových rozvodov interiérových sietí 
inžinierskych rozvodov vrátane zariaďovacích predmetov ako aj nových povrchových úprav 
stien, stropov a podláh a ostatných interiérových prvkov.  
Predpokladá sa vytvorenie: 
- spoločného priestoru dennej miestnosti, ktorá bude plniť súčasne funkciu herne aj spálne detí       
  s podlahovou plochou 4 m² na jedno dieťa v zmysle platnej legislatívy 
- šatní, 
- sociálnych zariadení detí, 
 - sociálnych zariadení pracovníkov zabezpečujúcich výchovno-vzdelávací proces. 
Súčasťou celkovej rekonštrukcie objektu bude aj vybavenie oddelenia. 
Rekonštrukčné práce na objekte budú pozostávať z: 
- rekonštrukčnými prácami bude kompletne zasiahnutý aj obvodový plášť budovy, 
- celý popisovaný objekt bude z exteriérovej strany opatrený kontaktným zatepľovacím systémom, 
- budú vymenené všetky okná a zasklené steny za plastové okná a zasklené steny s izolačným  
  dvojsklom, 
- zateplená bude aj strešná rovina osadením dodatočnej vrstvy tepelnej izolácie a následne  
   hydroizolačnej vrstvy, 
- nanovo bude vyhotovený aj bleskozvod. 
Spojovací krčok, ktorý zabezpečí prepojenie novo vzniknutého oddelenia s existujúcimi priestormi 
MŠ bude vyhotovený kompletne nanovo vrátane základových konštrukcií. Novo navrhované 
oddelenie MŠ sa predpokladá riešiť s bezbariérovým prístupom. 
 
Celkový rozpočet projektu: 
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb – 717002                                                        88 000,- Eur 
Vypracovanie projektovej dokumentácie – 716                                                           3 600,- Eur 
Nákup výpočtovej techniky 713 002                                                                            3 000,- Eur 
Nákup interiérového vybavenia – 713 001                                                                   5  400,- Eur 
Celkovo:                                                                                                                   100  000,- Eur 
 
Výška spoluúčasti žiadateľa na kapitálové výdavky je najmenej 5 % z poskytnutej dotácie, z čoho 
vyplýva, že Mesto Nemšová je povinné v prípade schválenia Žiadosti o poskytnutie dotácie 
spolufinancovať realizáciu projektu v predpokladanej výške 5 000,- Eur – výška spolufinancovania 
bude upresnená po zrealizovaní súťaže verejného obstarávania rekonštrukčných prác. 
 
Rozpočet 100 000,- Eur na rekonštrukciu bývalej práčovne je maximálna čiastka o ktorú sme 
žiadali. Projektant ju v súčasnosti len odhadol (takto to aj postačuje). Až v prípade schválenia 
žiadosti bude vyhotovená projektová dokumentácia, ktorá upresní rozpočet ako aj našu 
spoluúčasť a následne sa zrealizuje výber zhotoviteľa v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní. V prípade že nezískame požadovanú dotáciu v plnej výške, následne sa 
prehodnotí rozsah prác a o tomto budeme včas informovať na rokovaní MsZ. 
 
Vypracovala: Ing. Andrea Ondrejičková 


