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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA DŇA 16.09.2015 
 

K bodu:         Informácia o stave realizácie projektov z NFP    
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: - Informatívnu správu o stave realizácie projektov financovaných  
    z nenávratných finančných prostriedkov  
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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. 
 
       V programovom období rokov 2007-2013 boli z štrukturálnych fondov Európskej únie, štátneho 
rozpočtu a vlastných zdrojov mesta Nemšová realizované nasledovné projekty: 
1. „Po stopách histórie tradícii Hluku a mesta Nemšovej“  
2. „Základná škola Janka Palu v Nemšovej, škola 3. tisícročia“ 
3. „Obnova integrovanej materskej školy v Nemšovej“ 
4. „Regionálne centrum zhodnocovania BRO  v meste Nemšová“ 
5. „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová“ 
6. „Protipovodňové opatrenia a varovný systém Říka-Vlára-Váh, II. etapa“ 
7. „Ochrana ovzdušia v Nemšovej“ 
8. „Zateplenie fasády a výmena výplní otvorov obvodového plášťa mestskej športovej haly v Nemšovej“ 
9. „Terénne úpravy pre cyklotrasu Nemšová – lokalita Šidlíkové“ 
10. „Cyklotrasa Šidlíkové – Vlárska, Nemšová – II. etapa“ 
V súčasnosti k vyššie uvedeným projektom predkladáme následné monitorovacie správy, ktorými 
preukazujeme udržateľnosť  projektu. Táto povinnosť nám vyplýva zo zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku po dobu 5 rokov od ukončenia realizácie projektu. 
 
Mesto Nemšová sa zapojilo do Národného projektu  - Podpora opatrovateľskej služby a dňa 
02.12.2014 podpísalo s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Zmluvu 
o spolupráci.  
Zmluva bola uzavretá na dobu určitú – do 30.09.2015, dodatkom č. 1 bola predĺžená do 31.10.2015. 
V rámci tohto projektu Mesto Nemšová zamestnáva 2 opatrovateľky, ktoré vykonávajú terénnu 
opatrovateľskú službu. 
 
V novom programovom období rokov 2014-2020 boli prvé výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok (NFP)zo zdrojov EÚ zverejnené až v polovici tohto roku. V tomto mesiaci očakávame 
vyhlásenie Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP SR na zníženie energetickej náročnosti verejných 
budov. V rámci tejto výzvy máme záujem predložiť žiadosť o NFP na projekty: 
 „Zníženie energetickej náročnosti objektu Kultúrneho domu v Nemšovej“ 
„Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Trenčianskej ulici, Nemšová“ 

 
 

Dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2015 
 
O poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2015 sme požiadali jednotlivé ministerstvá v zmysle 
ich konkrétnych výziev. Pri niektorých projektoch nám bola dotácia schválená, pri iných nie. 
 
Prehľad poskytnutých dotácií na rok 2015 zo štátneho rozpočtu: 
 
Ministerstvom vnútra SR nám bola na rok 2015 poskytnutá dotácia vo výške 8 000,- Eur na projekt 
„Spoloční bezpeční susedia“, ktorý je zameraný na prevenciu kriminality. Zmluva o poskytnutí dotácie 
bola podpísaná dňa 14.08.2015. V rámci tohto projektu bude v meste Nemšová inštalovaných 8 ks 
kamier. Spoluúčasť mesta Nemšová na financovaní projektu predstavuje čiastku: 2 882,57 Eur. 
 
Ministerstvom kultúry SR  boli poskytnuté 2 dotácie: 
1. dotácia vo výške 1 700,- Eur nám bola poskytnutá na projekt: „Čítanie je dôležité“ – nákup 
knižničného fondu, kde naša spoluúčasť je vo výške minimálne 150,- Eur. Zmluva o poskytnutí 
dotácie bola podpísaná dňa 25.06.2015. 



2. dotácia vo výške 3 000,- Eur nám bola poskytnutá na projekt: „Skvalitnenie knižni čných služieb – 
nákup knižnično-informačného systému“, pričom spoluúčasť mesta Nemšová na financovaní 
projektu je vo výške minimálne 250,-Eur. Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná dňa 12.05.2015. 
 
Environmentálny fond nám schválil na projekt:  
„Nemšová – kanalizácia mesta; Kanalizácia mesta Nemšová:  

I.  Stavba Nemšová – časť SO 03 kanalizačné prípojky 
II.  Stavba Ľuborča – časť SO 07 kanalizačné prípojky 

dotáciu na rok 2015 vo výške 90 000,- Eur, pričom naša spoluúčasť je vo výške 5 154,61 Eur. 
Zmluva o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu bola podpísaná dňa 18.05.2015. 
Z poskytnutej dotácie sa v tomto roku zrealizujú úseky: 
- Kanalizačný zberač + domové kanalizačné prípojky  na Kukučínovej ulici v Ľuborči, 
- Kanalizačná stoka na Sládkovičovej ulici v Nemšovej 
 
Taktiež nám bola schválená dotácia vo výške 26 784,00 Eur Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na spracovanie územno-plánovacej dokumentácie – 
koncept riešenia územného plánu obce a návrh územného plánu obce. Výška spoluúčasti mesta 
Nemšová predstavuje čiastku 6 696,00 Eur. Zmluva o poskytnutí dotácie zatiaľ nie je podpísaná. 
Podmienkou poskytnutia dotácie je zaslanie faktúr a účtovných dokladov do 15.11.2015. 
 
 
Prehľad žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré nám neboli schválené 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojej web stránke zverejnilo Výzvu na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, 
výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl na rok 2015. Na základe tejto výzvy 
sme predložili žiadosť o poskytnutie dotácie na rozšírenie kapacity Materskej školy, elokované 
pracovisko, Ľuborčianska 2, Nemšová. Žiadosť nám  nebola schválená. 
V júni tohto roka však bola vyhlásené 2. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na 
rozšírenie kapacít materských škôl s termínom predkladania žiadostí do 28.07.2015. Na túto výzvu sme 
reagovali a dňa 17.07.2015 sme znovu podali žiadosť o poskytnutie dotácie. O výsledkoch 
schválenia/neschválenia žiadostí bude ministerstvo školstva informovať žiadateľov prostredníctvom 
svojej web stránky. Výsledky zatiaľ nie sú zverejnené. 
  
Na základe Výzvy úradu vlády SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe 
„Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk  sme dňa 
20.05.2015 predložili žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt: „Viacú čelové ihrisko Nemšová, časť 
Ľuborča“. Na základe výsledkov zverejnených na web stránke úradu vlády naša žiadosť nebola 
schválená z dôvodu výšky disponibilných zdrojov. 
V prípade zverejnenia Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie so zameraním na výstavbu 
multifunkčných ihrísk na rok 2016 sa znovu budeme uchádzať o poskytnutie dotácie na tento projekt.  
 

  
 

Vypracovala: Ing. Andrea Ondrejičková 
 


