MESTO

ROŽŇAVA

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 22. 02. 2018
K bodu rokovania číslo:
Názov správy:

Predloženie
žiadosti
o nenávratný
finančný
príspevok
a spolufinancovanie tejto žiadosti – Rekonštrukcia materskej školy na
ul. Vajanského v Rožňave – zmena uznesenia
Predkladá:
JUDr. Erika Mihaliková
prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave
1. s ú h l a s í

Prerokované:
v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 13.02.2018

s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný
finančný príspevok vo výzve s kódom IROP-PO2-SC2212016-10 pre projekt s názvom „Rekonštrukcia materskej
školy na ul. Vajanského v Rožňave“.
ukladá

Vypracovali:
Zlata Macková
Ing. Jarmila Jánošíková

predložiť žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre
Integrovaný regionálny operačný program
Z: prednostka MsÚ
T: podľa pokynov výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10

Materiál obsahuje:
Dôvodovú správu

2. s c h v a ľ u j e
- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu
„Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského
v Rožňave“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2SC221-2016-10“, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce/mesta/kraja a platným
programom rozvoja mesta Rožňava;
- zabezpečenie
realizácie
projektu
s podmienkami poskytnutia pomoci;

v

súlade

- zabezpečenie
finančných
prostriedkov
na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci, t.j. vo výške 23 552,26 EUR.
- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z
rozpočtu mesta Rožňava vo výške 40.646,41 EUR

DÔVODOVÁ SPRÁVA
k materiálu „Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a
spolufinancovanie tejto žiadosti – Rekonštrukcia materskej školy na ul.
Vajanského v Rožňave – zmena uznesenia“
Legislatívne
východiská:

Prijaté uznesenia MZ
a ich realizácia:
Hospodársky a finančný
dopad na rozpočet
mesta:
Nároky na pracovné
miesta:
Súlad návrhu na
uznesenie s právnymi
predpismi SR:

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Program rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022)
-----------------Spolufinancovanie mesta vo výške 23 552,26 EUR,
Neoprávnené výdavky vo výške 40.646,41 EUR
Bez nároku na pracovné miesta
Návrh na uznesenie je/nie je v súlade so zákonom č. 292/2014
Z. z., 523/2004 Z. z.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný
operačný program dňa 6.12. 2016 zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ, na zvýšenie kapacít infraštruktúry
materských škôl. Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10. Oprávnenými žiadateľmi sú aj
obce/mestá ako zriaďovatelia materských škôl. Mesto Rožňava sa do tejto výzvy zapojilo so
žiadosťou o NFP v rámci projektu: Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského
v Rožňave.
Rekonštrukciou MŠ Vajanského sa vytvorí príťažlivé prostredie, ktoré bude schopné
udržateľne poskytovať kvalitné služby v oblasti predškolského vzdelávania. Cieľom projektu
je zrekonštruovať pavilón A, vytvoriť v ňom 2 nové triedy MŠ ako aj spoločenskú miestnosť
pre všetky deti zariadenia. Po rekonštrukcii bude MŠ pozostávať z 5 fungujúcich tried (3
pôvodné a 2 novovytvorené).
Do projektu sú zahrnuté nasledovné aktivity:
Pavilón A – rekonštrukcia interiéru, kúrenia a elektrických rozvodov, zmena dispozície,
výmena okien a vchodových dverí, zateplenie obvodových stien, zastrešenie objektu.
Areál MŠ – rekonštrukcia spevnených a nespevnených plôch areálu, osadenie detského
mobiliáru.
Po schválení projektu bola podpísaná dňa 16.11.2017 zo strany poskytovateľa a 29.11.2017
za prijímateľa. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. zmluvy IROP-Z302021H877-221-10 vo výške 447.492,80EUR so spolufinancovaním vo výške 23.522,25
EUR.
Po spracovaní rozpočtu a zohľadnení nových skutočností je výška neoprávnených výdavkov
40.646,41 EUR, ktoré budú hradené z finančných prostriedkov mesta Rožňava. Neoprávnené
výdavky zahŕňajú:
- zdravotechnická inštalácia:
16.206,08 EUR s DPH
- zosilnenie základov, strešnej konštrukcie: 24.440,33 EUR s DPH

Komisia:

Termín
Uznesenie:
zasadnutia:

Sociálna, zdravotná a bytová:
Ochrany verejného poriadku:
Cestovného ruchu
a regionálnej politiky:
Vzdelávania, kultúry, mládeže
a športu:
Výstavby, územného
plánovania, životného
prostredia a mestských
komunikácií:
Finančná, podnikateľská
13. 2. 2018 Finančná komisia po prerokovaní predloženého
a správy mestského majetku:
materiálu odporúča MZ súhlasiť s tým, aby
mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný
finančný príspevok vo výzve s kódom IROPPO2-SC221-2016-10 pre projekt s názvom
„Rekonštrukcia materskej školy na ul.
Vajanského v Rožňave“.

