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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

 

Uznesenie č. __/2018 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

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

budovy Materská škola, Bajzova 9, Žilina“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-

SC221-2018-35, 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 maximálne 17 000,00 Eur (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 

žiadaného 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-PO2-

SC221-2018-35 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov 

zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie kapacít materských škôl. 

  

 Celkové oprávnené výdavky projektu budú 323 300,00 Eur, výška nenávratného 

finančného príspevku (85 % EÚ a 10 % Štátny rozpočet SR) predstavuje sumu 307 135,00 

Eur a povinné spolufinancovanie mestom vo výške 5% predstavuje sumu 16 165,00 Eur. 

V návrhu na uznesenie je táto suma zaokrúhlená na 17 000,00 Eur pre prípad, že by ešte do 

podania žiadosti bolo potrebné upravovať rozpočet. Predmetom projektu je rozšírenie 

kapacity MŠ Bajzova prostredníctvom nadstavby a stavebných úprav. Miestom realizácie 

projektu je mesto Žilina, Materská škola Bajzova 9 v Žiline.   

 

Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VLATNÝ MATERIÁL 

 

Celkovým cieľom projektu je rozšíriť kapacitu Materskej školy Bajzova 9 v Žiline o 24 detí, 

a tým prispieť k naplneniu špecifického cieľa IROP 2.2.1. - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí 

materských škôl. Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP - Prispieť k zlepšeniu kvality 

života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a 

udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.     

Špecifické ciele projektu sú tri.  

Špecifický cieľ projektu 1 – Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy.  

Špecifický cieľ projektu 2 – Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania. 

Špecifický cieľ projektu 3 – Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ. 

 

Ciele projektu budeme napĺňať prostredníctvom 3 hlavných aktivít, v rámci týchto 

oprávnených typov aktivít:  

- rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, 

rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;  

- stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových 

zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej 

prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania; 

- zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl. 

Miestom realizácie projektu je mesto Žilina, Materská škola Bajzova 9 v Žiline.  

 

Merateľné ukazovatele projektu slúžia na posúdenie miery naplnenia cieľov projektu. Sú 

nimi: 

- kapacita podporenej školskej infraštruktúry MŠ; 

- odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov; 

- počet podporených MŠ; 

- počet renovovaných verejných budov; 

- podlahová plocha renovovaných verejných budov; 

- zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách; 

- počet podporených areálov MŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. __/2018 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

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

budovy materská škola,  Námestie Janka Borodáča 6, Žilina“ realizovaného v rámci 

výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35, 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 maximálne 20 000,00 Eur (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 

žiadaného 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-PO2-

SC221-2018-35 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov 

zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie kapacít materských škôl. 

  

 Celkové oprávnené výdavky projektu budú 385 800,00 Eur, výška nenávratného 

finančného príspevku (85 % EÚ a 10 % Štátny rozpočet SR) predstavuje sumu 366 510,00 

Eur a povinné spolufinancovanie mestom vo výške 5% predstavuje sumu 19 290,00 Eur. 

V návrhu na uznesenie je táto suma zaokrúhlená na 20 000,00 Eur pre prípad, že by ešte do 

podania žiadosti bolo potrebné upravovať rozpočet. Predmetom projektu je rozšírenie 

kapacity MŠ Borodáča prostredníctvom nadstavby a stavebných úprav.  
 

Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VLATNÝ MATERIÁL 

 

Hlavným cieľom projektu s názvom Nadstavba a stavebné úpravy budovy materská škola,  

Námestie Janka Borodáča 6, Žilina je rozšíriť súčasnú kapacitu materskej školy pre potreby 

prijatia nových detí s ohľadom na prvky inkluzívneho vzdelávania. 

Predkladaný projektový zámer je plne v súlade s globálnym cieľom IROP, ktorým je: 

prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb 

s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu 

súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

Špecifickými cieľmi projektu sú: 

 Zvýšenie kapacity MŠ prostredníctvom nadstavby budovy MŠ a stavebno- 

technických úprav objektu   o 24 miest 

 Rozšírenie prvkov inkluzívneho vzdelávania 

 Zníženie energetickej náročnosti budovy  

 

Aktivity pre naplnenie cieľov projektu sú nasledovné: 

1. Rozšírenie kapacít MŠ prostredníctvom nadstavby na 2. NP v časti nevyužívanej 

terasy a stavebno-technické úpravy objektu  

2. Revitalizácia detského ihriska a stavebno – technické úpravy areálu 

3. Zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy MŠ 

 

MŠ  má v súčasnosti (k 1.9.2018) kapacitu 90 detí, realizáciou projektu sa kapacita zvýši na 

114 detí. 

Poskytnutím dostatočných kapacít materských škôl sa vytvoria predpoklady pre 

zosúlaďovanie súkromného a pracovného života rodičov, zlepšenie príjmovej situácie 

mladých ľudí a zabezpečenia prístupu ku kvalitnejším verejným službám v oblasti 

predškolskej dochádzky a výchovy. Rozšírením prvkov inkluzívneho vzdelávania 

v materských školách bude dochádzať k integrácii detí so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. 

 

Miestom realizácie projektu je mesto Žilina, sídlisko Vlčince, Námestie Janka Borodáča 6, 

Žilina . 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. __/2018 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 
1. predloženie ŽoNFP na Sprostredkovateľský orgán OP II za účelom realizácie projektu 

„Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina“ realizovaného v rámci výzvy OPII-

2018/7/1-DOP 

 

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

 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške maximálne 750,00 Eur (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 

žiadaného NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci); 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako 

Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v 

zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 vyhlásil výzvu č. OPII-2018/7/1-

DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so 

zameraním na podporu „WIFI pre Teba“. 

 

 Celkové oprávnené výdavky projektu budú 15 000,00 Eur, výška nenávratného 

finančného príspevku (85 % EÚ a 10 % Štátny rozpočet SR) predstavuje sumu 14 250,00 Eur 

a povinné spolufinancovanie mestom vo výške 5% predstavuje sumu 750,00 Eur. Predmetom 

projektu je vytvorenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina.  
 

Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VLATNÝ MATERIÁL 

Bezplatné wifi zóny na verejných priestranstvách v slovenských obciach a mestách môžu 

zvýšiť kvalitu života občanov, ale aj pomôcť k rozvoju turizmu. Obce a mestá z nej môžu 

získať príspevok až 15-tisíc eur na budovanie prístupových bodov na šírenie wifi signálu a na 

potrebné technické vybavenie. 

Na projekty je alokovaných 10 miliónov eur. Spolufinancovanie je vo výške 5 percent. 

 


