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Návrh na uznesenie


Mestské zastupiteľstvo v Žiline


schvaľuje

	Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 Regionálneho operačného programu na realizáciu projektu „Rekonštrukciou                        a modernizáciou Materskej školy Jarná v Žiline k zníženiu energetickej náročnosti a zlepšeniu výchovného prostredia detí“, ktorý je realizovaný pre Materskú školu Jarná - Hliny v Žiline a je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina, resp. strednodobými prioritami mesta,


	zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,


	financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu,        t. j. 910 000,00 Sk.





























Dôvodová správa


Mesto Žilina na základe výzvy Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, vyhlásenou Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja          v  januári 2008 pod kódom ROP-1.1-2008/01 pripravilo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Materskej školy Jarná, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina. 

Projekt s názvom „Rekonštrukciou a modernizáciou Materskej školy Jarná v Žiline k zníženiu energetickej náročnosti a zlepšeniu výchovného prostredia detí“, zabezpečí zásadnú modernizáciu jednej z najstarších a zároveň najväčších materských škôl v meste. Predškolské zariadenia navštevuje aktuálne 177 detí zo Žiliny a okolia a ako jedno z mála zariadení v meste poskytujú okrem saunovania detí aj možnosť využívať detský bazén. Budova bola odovzdaná do užívania v roku 1969.  
Zateplenie budov, výmena okien a stavebné úpravy v objektoch prispejú k zvýšeniu kvality prostredia materskej školy, poskytovaných služieb a najmä k zvýšeniu energetickej hospodárnosti prevádzky tohto predškolského zariadenia. 

Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 18 200 000,00 Sk, pričom Mesto Žilina sa bude podieľať na spolufinancovaní vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje 910 000,00 Sk vlastných finančných prostriedkov. Projekt bude podaný v roku 2008. Začiatok realizácie  projektu sa predpokladá v októbri – decembri 2008.

Predstavený projekt je v súlade so súčasne platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina a strednodobými prioritami mesta.

Po schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je mesto Žilina pripravené zabezpečiť realizáciu uvedeného projektu.




                                                                                           Ing. Pavel Požoni     
                                                                               zástupca prednostu MsÚ v Žiline



 

V Žiline, 5. marca 2008

