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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2017 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Nadstavba a stavebné úpravy 

Materskej školy Čajakova v Žiline, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-

SC221-2016-10“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Žilina a 

platným programom rozvoja mesta Žilina;  

 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v 

súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, maximálne vo výške 18 080,00 Eur; 

 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Žilina 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci 

orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu s kódom IROP-PO2-

SC221-2016-10 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov 

zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Termín 

uzavretia 1. hodnotiaceho kola výzvy je 31. 3. 2017. 

  

 Celkové výdavky projektu sú 679 294,23 Eur, výška nenávratného finančného 

príspevku predstavuje sumu 343 520,00 Eur, povinné spolufinancovanie mestom vo výške 5% 

predstavuje sumu 18 080,00 Eur a neoprávnené výdavky projektu sú 317 694,23 Eur. 

Neoprávnené výdavky vznikli z dôvodu prekročenia tzv. benchmarkov, ktoré sú výzvou 

stanovené nasledovne: 

 

 max. vo výške 6 700 EUR (s DPH) na vytvorenie nových kapacít materskej školy pre 1 

dieťa,  

 max. vo výške 2 500 EUR (s DPH) na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy 

pre 1 dieťa. 
 

Na základe prepočtov benchmarkov sú celkovými oprávnenými nákladmi 361 600,00 Eur, ale 

celková cena zo stavebného rozpočtu je 679 294,23 Eur. Z predošlých skúseností je možné 

konštatovať, že verejným obstarávaním môže byť táto suma nižšia.  

  

 Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu. 

 



VLASTNÝ MATERIÁL 
 

Rekonštrukcia v MŠ Čajakova bude pozostávať z nadstavby budovy MŠ - pričom 

vybudovaním nadstavby sa vytvorí nová trieda pre 5 ročné deti. Budú prijatí dvaja noví 

pedagogickí zamestnanci. Ďalej sa budú v MŠ realizovať stavebno-technické úpravy budovy - 

debarierizácia budovy, výmena interiérových dverí jednej triedy, doplnenie zariaďovacích 

predmetov a dve bezbariérové WC. Prebehne rekonštrukcia dažďovej kanalizácie a výmena 

zastaralých zariaďovacích predmetov na hygienickom zariadení pre zamestnancov na 2. NP. 

Projekt takisto rieši aj stavebno-technické úpravy areálu MŠ. 

Celý objekt materskej školy bude zateplený. V rámci realizácie projektu prebehne celková 

rekonštrukcia elektrických rozvodov v celej budove. V súvislosti s tým bude menené aj celé 

osvetlenie za úsporné LED svietidlá s automatickým stmievaním. Súčasťou aktivity je 

rekonštrukcia prípojky a elektromerovej skrinky. V rámci rekonštrukcie elektroinštalácie je 

rekonštrukcia bleskozvodu a rekonštrukcia ústredného vykurovania. Na pôvodné vykurovacie 

telesá v prvom a druhom podlaží budú namontovanie regulačné ventily a termostatické 

hlavice, ďalej prebehne výmena trojstupňového čerpadla za nové čerpadlo s frekvenčným 

meničom a inštalácia vyvažovacích ventilov a nového trojcestného zmiešavacieho ventilu so 

servopohonom.  

Kapacita MŠ by sa podľa predkladaného projektového zámeru mala navýšiť o 23 nových 

miest.  

Celkové výdavky projektu sú 679 294,23 Eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


