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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na RO v rámci Operačného
programu Kvalita životného prostredia, výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-201723 na realizáciu projektu „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste
Žilina“, ktorý je realizovaný mestom Žilina;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa, t. j. Mesta
Žilina, vo výške 10 526,30 EUR z celkových oprávnených výdavkov.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre
Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo výzvu s kódom OPKZP-PO1SC111-2017-23 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na
podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO).
Typ výzvy je „otvorená“, t. z. že Riadiaci orgán uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí
o NFP v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, alebo na základe
rozhodnutia RO pre OP KŽP.
Hodnotiace kolá budú uzatvárané 31.07.2017, 31.10.2017 a ďalšie v intervale 3 mesiacov od
termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola. Mesto Žilina predloží žiadosť do
prvého hodnotiaceho kola.
Maximálna výška príspevku na projekt nesmie prekročiť sumu 200 000,00 EUR.
Predmetom predkladaného projektu je obstaranie záhradných kompostérov (kompostovacích
zásobníkov) na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach,
nachádzajúcich sa na území realizácie projektu, čiže mesta Žilina. Žiadateľ je povinný
poskytnúť kompostéry obstarané v rámci realizácie projektu obyvateľom, resp. domácnostiam
nachádzajúcim sa na území realizácie projektu za účelom predchádzania vzniku BRKO.
Žiadateľ, teda mesto Žilina je povinný poskytnúť kompostéry bezodplatne. Forma a spôsob
poskytnutia kompostérov je v kompetencii žiadateľa (napr. zmluva výpožičke, zápisnica s
protokolárnymi prebratiami a pod.). Vyprodukovaný kompost nesmie byť obchodovateľný a
bude slúžiť na vlastné potreby. O skutočnosti, že vyprodukovaný kompost nesmie byť
obchodovateľný a bude slúžiť na vlastnú potrebu domácnosti upovedomí žiadateľ predmetné
domácnosti.
Celkové výdavky projektu sú 210 526,30 Eur, výška nenávratného finančného príspevku
predstavuje sumu 200 000,00 Eur, povinné spolufinancovanie mestom vo výške 5%
predstavuje sumu 10 526,30 Eur.

Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu.
VLASTNÝ MATERIÁL
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi rieši § 81 zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch:
(1) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu sa podľa
Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20.
(3) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca
odpadu. Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov a ich
zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo
ustanoví iný spôsob ich úhrady.
(4) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov,
pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného
výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.
(5) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov,
pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť
do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(7) Obec je okrem povinností podľa § 10 ods. 1 a § 14 ods. 1 povinná
a) zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na
účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia
zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci,
b) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická
osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania
(ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) (§ 83 ods. 1),
2. jedlých olejov a tukov z domácností a
3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,

Uznesenie č. __/2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na RO v rámci Operačného
programu Kvalita životného prostredia, výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-201721 na realizáciu projektu „Žilina, Bytčica, revitalizácia Bytčického potoka r.km
0,770 - 0,989 a r.km 1,063 - 1,275“, ktorý je realizovaný mestom Žilina;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa, t. j. Mesta
Žilina, vo výške 24 152,95 EUR z celkových oprávnených výdavkov.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre
Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo výzvu s kódom OPKZP-PO2SC211-2017-21 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na
preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok.
Typ výzvy je „otvorená“, t. z. že Riadiaci orgán uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí
o NFP v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, alebo na základe
rozhodnutia RO pre OP KŽP.
Hodnotiace kolá budú uzatvárané 31.05.2017, 31.08.2017 a ďalšie v intervale 3 mesiacov od
termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola. Mesto Žilina predloží žiadosť do
najbližšieho hodnotiaceho kola po vydaní stavebného povolenia.
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť sumu 50 mil.
EUR.
Predkladaný projekt sa skladá z dvoch stavebných objektov:
- Žilina, Bytčica, Revitalizácia Bytčického potoka, SO 1 – Bytčický potok, r.km 0,770 0,989 – s rozpočtom vo výške 281 846,26 EUR
- Žilina, Bytčica, Revitalizácia Bytčického potoka, SO 2 – Bytčický potok, r.km 1,063 1,275 – s rozpočtom vo výške 201 212,66 EUR.
Celkové výdavky projektu sú 483 058,92 Eur, výška nenávratného finančného príspevku
predstavuje sumu 458 905,97 Eur, povinné spolufinancovanie mestom vo výške 5%
predstavuje sumu 24 152,95 Eur.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu.
Materiál bol prerokovaný a schválený bez pripomienok v mestskej rade, komisii
finančnej a komisii životného prostredia.

VLASTNÝ MATERIÁL
Navrhovaná úprava pre SO 01 je situovaná v centre Bytčice pod križovaním potoka
mostným objektom na štátnej ceste I. triedy I/64 Žilina – Prievidza. Celková dĺžka úpravy je
219,0 m. Navrhovaná úprava pre SO 02 je situovaná v centre Bytčice nad križovaním potoka
mostným objektom na štátnej ceste I. triedy I/64 Žilina – Prievidza. Celková dĺžka úpravy je
212,0 m.
Navrhovaná protipovodňová úprava zabezpečí odvedenie zvýšeného objemu povrchových
vôd v toku mimo obce, čím eliminuje povodne v zastavanom území a zabráni škodám na
majetku. Navrhovaná úprava bude slúžiť ako preventívna protipovodňová stavba, ktorá bude
chrániť územie pred zaplavením vodou z vodného toku a zároveň bude zabezpečovať
protieróznu ochranu svahov a v neposlednej miere zabezpečí zlepšenie estetickej funkcie toku
ako súčasť intravilánu mestskej časti. Navrhovaná úprava bude zároveň zohľadňovať v
maximálnej možnej miere majetkoprávny stav, ako aj trasovanie jestvujúcich inžinierskych
sietí v mieste križovania a súbehu s tokom.
Uznesenie č. __/2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Revitalizácia verejného
priestoru - sad Pavla Dobšinského" realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4SC431-2017-16, 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 8 341,89 Eur (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého NFP) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
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-PO4SC431-2017-16 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov
zo štrukturálnych fondov EÚ na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a
mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou
urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov
znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola výzvy je 30.
6. 2017.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú 166 837,69 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku (85 % EÚ a 10 % Štátny rozpočet SR) predstavuje sumu 158 495,80
Eur a povinné spolufinancovanie mestom vo výške 5% predstavuje sumu 8 341,89 Eur.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu.
Materiál bol prerokovaný a schválený bez pripomienok v mestskej rade, komisii
finančnej a komisii životného prostredia.

VLASTNÝ MATERIÁL
Predmetná stavba sa nachádza na sídlisku Vlčince, ul. Dobšinského, na parcele 7701.
Pozemok na ktorom je areál navrhnutý patrí mestu Žilina. V súčasnosti je využívaný ako
detské ihrisko s betónovým povrchom. Nový návrh revitalizuje areál a vytvára ovocný sad na
mieste existujúcej spevnenej plochy a nové pieskovisko. Súčasťou sadu sú nové terénne
úpravy, trávnaté plochy a porasty, oplotenie a nový altánok vrátane prípojok a vybavenia.
Na uvedené drobné stavebné práce bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie o využívaní
územia.
Cieľom tohto projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov na sídlisku Vlčince v
mestskej oblasti Žilina prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry.

Uznesenie č. __/2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie schváleného projektu
s názvom "V základnej škole Brodňanská úspešnejší" realizovaného v rámci
výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 vo výške 5 337,00 Eur (rozdiel celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP) v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako
sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu s kódom
OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných
finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na
základných školách.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 106 740,00 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku (85 % EÚ a 10 % Štátny rozpočet SR) predstavuje sumu 101 403,00
Eur a povinné spolufinancovanie mestom vo výške 5% predstavuje sumu 5 337,00 Eur.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu k Zmluve o NFP schváleného projektu.

Materiál bol prerokovaný a schválený bez pripomienok v mestskej rade, komisii
finančnej a komisii životného prostredia.
Uznesenie č. __/2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie schváleného projektu
s názvom " V Základnej škole sv. Gorazda úspešnejší" realizovaného v rámci
výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 vo výške 3 114,00 Eur (rozdiel celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP) v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako
sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu s kódom
OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných
finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na
základných školách.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 62 280,00 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku (85 % EÚ a 10 % Štátny rozpočet SR) predstavuje sumu 59 166,00 Eur
a povinné spolufinancovanie mestom vo výške 5% predstavuje sumu 3 114,00 Eur.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu k Zmluve o NFP schváleného projektu.
Materiál bol prerokovaný a schválený bez pripomienok v mestskej rade, komisii
finančnej a komisii životného prostredia.
Uznesenie č. __/2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie schváleného projektu
s názvom " V Základnej škole Jarná Žilina úspešnejší" realizovaného v rámci
výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 vo výške 2 592,00 Eur (rozdiel celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP) v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako
sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu s kódom
OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných
finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na
základných školách.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 51 840,00 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku (85 % EÚ a 10 % Štátny rozpočet SR) predstavuje sumu 49 248,00 Eur
a povinné spolufinancovanie mestom vo výške 5% predstavuje sumu 2 592,00 Eur.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu k Zmluve o NFP schváleného projektu.
Materiál bol prerokovaný a schválený bez pripomienok v mestskej rade, komisii
finančnej a komisii životného prostredia.
Uznesenie č. __/2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie schváleného projektu
s názvom "V Základnej škole V. Javorku Žilina úspešnejší" realizovaného v
rámci výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 vo výške 5 076,00 Eur (rozdiel
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP) v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako
sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu s kódom
OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných
finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na
základných školách.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 101 520,00 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku (85 % EÚ a 10 % Štátny rozpočet SR) predstavuje sumu 96 444,00 Eur
a povinné spolufinancovanie mestom vo výške 5% predstavuje sumu 5 076,00 Eur.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu k Zmluve o NFP schváleného projektu.
Materiál bol prerokovaný a schválený bez pripomienok v mestskej rade, komisii
finančnej a komisii životného prostredia.

Uznesenie č. __/2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie schváleného projektu
s názvom "V základnej škole Karpatská úspešnejší" realizovaného v rámci
výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 vo výške 5 184,00 Eur (rozdiel celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP) v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako
sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu s kódom
OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných
finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na
základných školách.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 103 680,00 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku (85 % EÚ a 10 % Štátny rozpočet SR) predstavuje sumu 98 496,00 Eur
a povinné spolufinancovanie mestom vo výške 5% predstavuje sumu 5 184,00 Eur.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu k Zmluve o NFP schváleného projektu.
Materiál bol prerokovaný a schválený bez pripomienok v mestskej rade, komisii
finančnej a komisii životného prostredia.
Uznesenie č. __/2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie schváleného projektu
s názvom "V základnej škole Lichardova úspešnejší" realizovaného v rámci
výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 vo výške 5 337,00 Eur (rozdiel celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP) v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako
sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu s kódom
OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných
finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na
základných školách.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú 106 740,00 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku (85 % EÚ a 10 % Štátny rozpočet SR) predstavuje sumu 101 403,00
Eur a povinné spolufinancovanie mestom vo výške 5% predstavuje sumu 5 337,00 Eur.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu k Zmluve o NFP schváleného projektu.
Materiál bol prerokovaný a schválený bez pripomienok v mestskej rade, komisii
finančnej a komisii životného prostredia.
Uznesenie č. __/2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie schváleného projektu
s názvom "V základnej škole Limbová úspešnejší" realizovaného v rámci výzvy
OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 vo výške 8 451,00 Eur (rozdiel celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP) v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako
sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu s kódom
OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných
finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na
základných školách.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 169 020,00 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku (85 % EÚ a 10 % Štátny rozpočet SR) predstavuje sumu 160 569,00
Eur a povinné spolufinancovanie mestom vo výške 5% predstavuje sumu 8 451,00 Eur.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu k Zmluve o NFP schváleného projektu.
Materiál bol prerokovaný a schválený bez pripomienok v mestskej rade, komisii
finančnej a komisii životného prostredia.
Uznesenie č. __/2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie schváleného projektu
s názvom "V základnej škole Martinská úspešnejší" realizovaného v rámci
výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 vo výške 10 008,00 Eur (rozdiel celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP) v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako
sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu s kódom
OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných
finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na
základných školách.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 200 160,00 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku (85 % EÚ a 10 % Štátny rozpočet SR) predstavuje sumu 190 152,00
Eur a povinné spolufinancovanie mestom vo výške 5% predstavuje sumu 10 008,00 Eur.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu k Zmluve o NFP schváleného projektu.
Materiál bol prerokovaný a schválený bez pripomienok v mestskej rade, komisii
finančnej a komisii životného prostredia.
Uznesenie č. __/2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie schváleného projektu
s názvom "V Základnej škole s materskou školou v Závodí úspešnejší"
realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 vo výške 3 780,00
Eur (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP) v
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako
sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu s kódom
OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných
finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na
základných školách.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 75 600,00 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku (85 % EÚ a 10 % Štátny rozpočet SR) predstavuje sumu 71 820,00 Eur
a povinné spolufinancovanie mestom vo výške 5% predstavuje sumu 3 780,00 Eur.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu k Zmluve o NFP schváleného projektu.
Materiál bol prerokovaný a schválený bez pripomienok v mestskej rade, komisii
finančnej a komisii životného prostredia.

Uznesenie č. __/2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie schváleného projektu
s názvom "Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti" realizovaného v rámci
výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 vo výške 12 969,00 Eur (rozdiel celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP) v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako
sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu s kódom
OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných
finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na
základných školách.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 259 380,00 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku (85 % EÚ a 10 % Štátny rozpočet SR) predstavuje sumu 246 411,00
Eur a povinné spolufinancovanie mestom vo výške 5% predstavuje sumu 12 969,00 Eur.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu k Zmluve o NFP schváleného projektu.
Materiál bol prerokovaný a schválený bez pripomienok v mestskej rade, komisii finančnej
a komisii životného prostredia.
VLASTNÝ MATERIÁL
Predmetom projektov v rámci výzvy „Na základnej škole úspešnejší“ v rámci Operačného
programu ľudské zdroje je refundácia mzdových výdavkov na novovytvorené pracovné
miesta odborných pracovníkov na ZŠ počas 36 mesiacov. Podľa potreby budú obsadené
pozície asistenta učiteľa, školského psychológa, špeciálneho pedagóga alebo sociálneho
pedagóga. Mesačné náklady na uvedené pozície boli stanovené na základe záväznej
štandardnej stupnice jednotkových nákladov uvedenej vo výzve k ŽoNFP.
Štandardná stupnica jednotkových nákladov:
• školský psychológ - 1 235 EUR/mesačne
• špeciály pedagóg/sociálny pedagóg – 1 440 EUR/mesačne
• asistent učiteľa - 865 EUR/mesačne

