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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 Suvorovova 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 33 445,00 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 756 110,14 Eur, výška nenávratného finančného 

príspevku predstavuje sumu 635 455,00 Eur, povinné spolufinancovanie mestom vo výške 

5% predstavuje sumu 33 445,00 Eur a neoprávnené výdavky projektu sú 87 210,14 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 668 900,00 Eur, ale 

celková cena zo stavebného rozpočtu je 756 110,14 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 Suvorovova predpokladá rozšírenie kapacít MŠ 

prostredníctvom nadstavby, čím sa vytvoria dve nové triedy. Zároveň dôjde aj k rekonštrukcii 

tzv. pavlačí pred triedami, kde je dlažba v zlom technickom stave.  

Úpravami areálu MŠ dôjde k rozšíreniu možností pre hry a pohyb detí na ihrisku 

prostredníctvom inštalácie nových prvkov.  

Rekonštrukciou sa docieli zníženie energetickej náročnosti budovy, vytvorenie zdravšej klímy 

vnútorného prostredia materskej školy, prispôsobenie technického stavu budovy súčasnej 

legislatíve a štandardom. Zároveň dôjde k zlepšeniu estetického dojmu z budovy, v ktorej 

prebieha celodenná výchova a vzdelávanie detí. V rámci tejto aktivity bude zateplený 

obvodový plášť budovy, strešnej konštrukcie, vymenené okná, zrekonštruované svetelná 

a zásuvková elektroinštalácia a nainštalované regulačné ventily a termostatické hlavice na 

existujúce vykurovacie telesá. Pridanou hodnotou tejto aktivity bude tiež zatraktívnenie 

budovy materskej školy pre jej malých návštevníkov, rodičov a pedagogických pracovníkov. 

Kapacita MŠ by sa podľa predkladanej žiadosti o NFP mala navýšiť o 42 nových miest.  

Celkové výdavky projektu sú 756 110,14 Eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


