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

schvaľuje

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zriadenie novej jazykovej učebne a
modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline“, realizovaného v
rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, 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 3 151,50 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-PO2SC222-2016-13 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov
zo štrukturálnych fondov EÚ na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 63 030,00 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku predstavuje sumu 59 878,50 Eur a povinné spolufinancovanie mestom
vo výške 5% predstavuje sumu 3 151,50 Eur.
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy
na ulici Lichardova v Žiline. Špecifické ciele projektu sú:
1. Zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom modernizácie knižnice,
2. Zlepšenie prípravy v prírodných vedách prostredníctvom obstarania učebne fyziky,
3. Zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej
učebne,
4. Podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom modernizácie knižnice.
Tieto ciele projektu budú naplnené realizáciou týchto hlavných aktivít:
Aktivita 1: Obstaranie jazykových učební,
Aktivita 2: Obstaranie školských knižníc,
Aktivita 3: Obstaranie prírodovedných učební.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu.
Fiškálny dopad na rozpočet mesta je 3 151,50 Eur.

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

schvaľuje

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia odborných učební a
knižnice na ZŠ Martinská v Žiline“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC2222016-13, 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 3 372,00 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-PO2SC222-2016-13 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov
zo štrukturálnych fondov EÚ na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 67 440,00 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku predstavuje sumu 64 068,00 Eur a povinné spolufinancovanie mestom
vo výške 5% predstavuje sumu 3 372,00 Eur.
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy
Martinská v Žiline. Špecifické ciele projektu sú:
- zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom obstarania knižnice,
- zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej
učebne,
- zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učebne,
- podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia jazykovej učebne, knižnice
a IKT učebne.
Tieto ciele projektu budú naplnené realizáciou týchto hlavných aktivít:
- obstaranie jazykových učební,
- obstaranie školských knižníc,
- obstaranie IKT učební.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu.
Fiškálny dopad na rozpočet mesta je 3 372,00 Eur.

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

schvaľuje

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia odborných učební a
školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina“, realizovaného v rámci
výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, 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 1 805,50 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-PO2SC222-2016-13 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov
zo štrukturálnych fondov EÚ na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 41 110,00 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku predstavuje sumu 39 304,50 Eur a povinné spolufinancovanie mestom
vo výške 5% predstavuje sumu 1 805,50 Eur.
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy
na ulici Slovenských dobrovoľníkov v Žiline. Špecifické ciele projektu sú:
1. Zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom obstarania knižnice,
2. Zlepšenie prípravy v prírodných vedách prostredníctvom obstarania prírodovednej
učebne,
3. Zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej
učebne,
4. Zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební,
5. Podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia knižnice a IKT učební.
Tieto ciele projektu budú naplnené realizáciou týchto hlavných aktivít:
Aktivita 1: Obstaranie jazykových učební,
Aktivita 2: Obstaranie školských knižníc,
Aktivita 3: Obstaranie prírodovedných učební,
Aktivita 4: Obstaranie IKT učební.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu.
Fiškálny dopad na rozpočet mesta je 1 805,50 Eur.

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

schvaľuje

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia odbornej učebne na
ZŠ Do Stošky v Žiline“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13,
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 542,00 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-PO2SC222-2016-13 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov
zo štrukturálnych fondov EÚ na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 10 840,00 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku predstavuje sumu 10 298,00 Eur a povinné spolufinancovanie mestom
vo výške 5% predstavuje sumu 542,00 Eur.
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Do Stošky
v Žiline. Špecifické ciele projektu sú zlepšenie počítačovej gramotnosti a podpora
celoživotného vzdelávania prostredníctvom obstarania IKT učebne. Tieto ciele projektu budú
naplnené realizáciou týchto hlavnej aktivity - obstaranie IKT učebne.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu.
Fiškálny dopad na rozpočet mesta je 542,00 Eur.

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

schvaľuje

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia odborných učební
ZŠ a MŠ Gaštanová, Žilina“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-201613, 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 4 454,50 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-PO2SC222-2016-13 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov
zo štrukturálnych fondov EÚ na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 89 090,00 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku predstavuje sumu 84 635,50 Eur a povinné spolufinancovanie mestom
vo výške 5% predstavuje sumu 4 454,50 Eur.
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy
s materskou školou na Ulici Gaštanová v Žiline. Špecifické ciele projektu sú:
1. Zlepšenie prípravy v prírodných vedách prostredníctvom obstarania prírodovednej
učebne,
2. Zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej
učebne,
3. Zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební,
4. Podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia IKT učební.
Tieto ciele projektu budú naplnené realizáciou týchto hlavných aktivít:
Aktivita 1: Obstaranie jazykových učební,
Aktivita 2: Obstaranie prírodovedných učební,
Aktivita 3: Obstaranie IKT učební.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu. Fiškálny
dopad na rozpočet mesta je 4 454,50 Eur.

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

schvaľuje

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia odborných učební a
knižnice na ZŠ s MŠ Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline“, realizovaného v rámci výzvy
IROP-PO2-SC222-2016-13, 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 7 851,00 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-PO2SC222-2016-13 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov
zo štrukturálnych fondov EÚ na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 157 020,00 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku predstavuje sumu 149 169,00 Eur a povinné spolufinancovanie mestom
vo výške 5% predstavuje sumu 7 851,00 Eur.
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy
na Ulici sv. Gorazda v Žiline. Špecifické ciele projektu sú:
1. Zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom obstarania knižnice,
2. Zlepšenie prípravy v prírodných vedách prostredníctvom obstarania prírodovedných
učební,
3. Zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej
učebne,
4. Podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia jazykovej učebne a
knižnice.
Tieto ciele projektu budú naplnené realizáciou týchto hlavných aktivít:
Aktivita 1: Obstaranie jazykových učební,
Aktivita 2: Obstaranie školských knižníc,
Aktivita 3: Obstaranie prírodovedných učební.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu. Fiškálny
dopad na rozpočet mesta je 7 851,00 Eur.

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

schvaľuje

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia odborných učební na
ZŠ Jarná v Žiline“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, 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 4 074,00 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-PO2SC222-2016-13 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov
zo štrukturálnych fondov EÚ na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 81 480,00 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku predstavuje sumu 77 406,00 Eur a povinné spolufinancovanie mestom
vo výške 5% predstavuje sumu 4 074,00 Eur.
Hlavným cieľom projektu je Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Jarná v
Žiline. Špecifické ciele projektu sú:
1. Zlepšenie prípravy v prírodných vedách prostredníctvom obstarania prírodovedných
učební
2. Zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učebne
3. Podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia prírodovednej učebne a
IKT učebne.
Tieto ciele projektu budú naplnené realizáciou týchto hlavných aktivít:
Aktivita 1: Obstaranie prírodovedných učební,
Aktivita 2: Obstaranie IKT učební.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu.
Fiškálny dopad na rozpočet mesta je 4 074,00 Eur.

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

schvaľuje

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zriadenie odborných učební a
školskej knižnice, Karpatská, Žilina“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2SC222-2016-13, 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 9 500,00 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-PO2SC222-2016-13 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov
zo štrukturálnych fondov EÚ na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 190 000,00 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku predstavuje sumu 180 500,00 Eur a povinné spolufinancovanie mestom
vo výške 5% predstavuje sumu 9 500,00 Eur.
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy
na ulici Karpatská v Žiline. Špecifické ciele projektu sú:
1. Zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom obstarania knižnice,
2. Zlepšenie prípravy v prírodných a technických vedách prostredníctvom obstarania
prírodovednej učebne a polytechnickej učebne,
3. Zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej
učebne,
4. Zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební,
5. Podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia knižnice a IKT učební.
Tieto ciele projektu budú naplnené realizáciou týchto hlavných aktivít:
Aktivita 1: Obstaranie jazykových učební,
Aktivita 2: Obstaranie školských knižníc,
Aktivita 3: Obstaranie prírodovedných učební,
Aktivita 4: Obstaranie polytechnických učební,
Aktivita 5: Obstaranie IKT učební.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu. Fiškálny
dopad na rozpočet mesta je 9 500,00 Eur.

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

schvaľuje

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Obnova odborných učební ZŠ
Limbová, Žilina“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, 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 2 507,20 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-PO2SC222-2016-13 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov
zo štrukturálnych fondov EÚ na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 50 144,00 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku predstavuje sumu 47 636,80 Eur a povinné spolufinancovanie mestom
vo výške 5% predstavuje sumu 2 507,20 Eur.
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy
na ulici Limbová v Žiline. Špecifické ciele projektu sú:
1. Zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej
učebne,
2. Zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební,
3. Zlepšenie prípravy v technických vedách prostredníctvom modernizácie
polytechnickej učebne
Tieto ciele projektu budú naplnené realizáciou týchto hlavných aktivít:
Aktivita 1: Obstaranie jazykových učební,
Aktivita 2: Obstaranie polytechnických učební,
Aktivita 3: Obstaranie IKT učební.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu. Fiškálny
dopad na rozpočet mesta je 2 507,20 Eur.

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

schvaľuje

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia odborných učební na
ZŠ Školská 49 v Žiline“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13,
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 7 269,00 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-PO2SC222-2016-13 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov
zo štrukturálnych fondov EÚ na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 145 380,00 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku predstavuje sumu 138 111,00 Eur a povinné spolufinancovanie mestom
vo výške 5% predstavuje sumu 7 269,00 Eur.
Hlavným cieľom projektu je Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ
Školská 49 v Žiline. Špecifické ciele projektu sú:
1. Zlepšenie prípravy v prírodných vedách prostredníctvom obstarania prírodovedných
učební,
2. Zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej
učebne,
3. Zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební,
4. Podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia prírodovedných,
jazykovej a IKT učební.
Tieto ciele projektu budú naplnené realizáciou týchto hlavných aktivít:
Aktivita 1: Obstaranie jazykových učební,
Aktivita 2: Obstaranie prírodovedných učební,
Aktivita 3: Obstaranie IKT učební.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu. Fiškálny
dopad na rozpočet mesta je 7 269,00 Eur.

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

schvaľuje

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Budovanie a obnova odborných
a jazykových učební v ZŠ, Námestie mladosti 1 v Žiline“, realizovaného v rámci
výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, 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 4 463,00 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-PO2SC222-2016-13 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov
zo štrukturálnych fondov EÚ na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 89 260,00 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku predstavuje sumu 84 797,00 Eur a povinné spolufinancovanie mestom
vo výške 5% predstavuje sumu 4 463,00 Eur.
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy
na Námestí mladosti v Žiline.
Špecifické ciele projektu sú:
- zlepšenie prípravy v prírodných vedách prostredníctvom obstarania prírodovednej
učebne,
- zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej
učebne,
- zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební,
- podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia knižnice a IKT učební.
Tieto ciele projektu budú naplnené realizáciou týchto hlavných aktivít:
- obstaranie jazykových učební,
- obstaranie prírodovedných učební,
- obstaranie IKT učební.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu. Fiškálny
dopad na rozpočet mesta je 4 463,00 Eur.

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

schvaľuje

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia odborných učební a
knižnice na ZŠ V. Javorku v Žiline“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC2222016-13, 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 8 755,67 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-PO2SC222-2016-13 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov
zo štrukturálnych fondov EÚ na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 175 113,35 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku predstavuje sumu 166 357,68 Eur a povinné spolufinancovanie mestom
vo výške 5% predstavuje sumu 8 755,67 Eur.
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy na
ulici V. Javorku v Žiline. Špecifické ciele projektu sú:
- zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom obstarania knižnice,
- zlepšenie prípravy v prírodných a technických vedách prostredníctvom obstarania
prírodovednej učebne a polytechnickej učebne,
- zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej
učebne,
- zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební,
- podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia knižnice a IKT učební.
Tieto ciele projektu budú naplnené realizáciou týchto hlavných aktivít:
- obstaranie jazykových učební,
- obstaranie školských knižníc,
- obstaranie prírodovedných učební,
- obstaranie polytechnických učební,
- obstaranie IKT učební.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu.
Fiškálny dopad na rozpočet mesta je 8 755,67 Eur.

Návrhy uznesení boli prerokované a schválené v Komisii finančnej, v Komisii školstva a
mládeže Mestského zastupiteľstva v Žiline. Mestská rada v Žiline návrhy prerokovala a
odporučila schváliť na nasledujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline.
VLASTNÝ MATERIÁL
Prehľad základných údajov o infraštruktúre v oblasti základného školstva v meste
Žilina
Mesto Žilina má v zriaďovateľskej pôsobnosti na svojom území 14 plnoorganizovaných
základných škôl, z toho 5 základných škôl s materskou školou. V meste ďalej sídlia 3
cirkevné základné školy, 1 súkromná ZŠ, 2 špeciálne základné školy a súkromná ZŠ s MŠ pre
žiakov a deti s autizmom. Niektoré ZŠ na území mesta majú svoju špecializáciu. Na sídlisku
Vlčince je základná škola so špeciálnymi triedami určenými pre mimoriadne nadané deti.
Taktiež má Mesto Žilina, ako zriaďovateľ, základné školy, ktoré majú špeciálne triedy určené
pre mladých futbalistov, hokejistov, gymnastky, plavcov.
V oblasti vybavenosti väčšina základných škôl v meste Žilina disponuje dostatočným
množstvom technického zariadenia na vzdelávanie v oblasti IKT a na rozvoj jazykových
zručností. Tieto učebne boli zrealizované a vybavené najmä cez NP v rámci OP Vzdelávanie.
Učebňami IKT disponuje všetkých 14 plnoorganizovaných základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Žilina. 9 základných škôl má zriadené jazykové učebne a multimediálne
triedy, tiež vybudované cez NP v rámci OP Vzdelávanie. 10 škôl disponuje odbornými
učebňami Fyziky a Chémie.
V oblasti techniky naše základné školy disponuje obmedzenými kapacitami odporujúcimi
polytechnickú výchovu. Vzhľadom na záujem základných škôl zabezpečiť pre svojich žiakov
primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií v súlade s požiadavkami ich
budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce, je potrebné v budúcnosti rozšíriť
technické zázemie pre polytechnickú výchovu.
V mestskej funkčnej oblasti mesta Žilina je do systému škôl a školských zariadení zaradených
celkovo 29 základných škôl. Okrem 21 škôl lokalizovaných priamo v meste Žilina sú ďalšie
školy v obciach:
- Divinka,
- Horný Hričov,
- Hôrky,
- Lietavská Lúčka,
- Rosina,
- Teplička nad Váhom 2x,
- Višňové.
Základné školy v uvedených obciach využívajú na výučbu učebne IKT, jazykové učebne
a učebne fyziky a chémie, avšak v niektorých obciach takéto učebne absentujú. Vo väčšine
ZŠ chýbajú učebne na výučbu polytechnickej výchovy. Je preto nevyhnutné, zabezpečiť vo
všetkých obciach s existenciou plnoorganizovaných ZŠ, vhodné podmienky na vyučovanie v
odborných učebniach s kvalitnými pomôckami.
Príspevok projektu k riešeniu identifikovaných problémov:
Modernizácia učebne fyziky prispeje k zlepšeniu prírodovednej gramotnosti žiakov,
obstaranie jazykovej učebne prispeje k zlepšeniu jazykových kompetencií žiakov,

modernizácia školskej knižnice prispeje k zlepšeniu čitateľskej gramotnosti žiakov a vytvorí
priestor pre celoživotné vzdelávanie pedagógov, súčasťou projektových aktivít bude aj
obstaranie nových didaktických pomôcok, čím sa zlepší stav v oblasti učebných pomôcok.
Uznesenie č. __/2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklistická komunikácia V6
v meste Žilina“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1–SC122-2016-15, 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 13 134,29 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-PO1–
SC122-2016-15 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov
zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej
dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 262 685,89 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku (85 % EÚ a 10 % Štátny rozpočet SR) predstavuje sumu 249 551,59
Eur a povinné spolufinancovanie mestom vo výške 5% predstavuje sumu 13 134,29 Eur.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu.
Fiškálny dopad na rozpočet mesta je 13 134,29 Eur.
Návrh uznesenia bol prerokovaný a schválený v Komisii finančnej a v Komisii územného
plánovania a výstavby Mestského zastupiteľstva v Žiline. Mestská rada v Žiline návrh
prerokovala a odporučila schváliť na nasledujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v
Žiline.

VLASTNÝ MATERIÁL
Cieľom projektu je vybudovať cyklotrasu v dvoch úsekoch, a to od hlavného vstupu
lesoparku Chrasť po otočku trolejbusov na sídlisku Vlčince a pokračovanie na ul. Centrálna
po pešiu lávku na sídlisku Solinky.
Časť na sídlisku Solinky rieši návrh spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov opticky
oddeleného, ako aj trvalé a dočasné dopravné značenie pre predmetnú stavbu. Dĺžka chodníka
je 231,43 m.
Stavba obsahuje prekládky existujúcich IS a to verejného osvetlenia, konkrétne jedného stĺpu
VO.
Dĺžka chodníka v úseku na sídlisku Vlčince bude dlhý 476,10 m.

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

schvaľuje

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného
programu Kvalita životného prostredia, výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC4312017-19 na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ A.
Kmeťa v Žiline“, ktorý je realizovaný Mestom Žilina,
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
3. výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany mesta Žilina
vo výške 100 000,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov 2 000 000,00 EUR,
ako aj výšku neoprávnených výdavkov o ktoré bola znížená výška celkových
oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie
a/alebo vytvorenia čistého príjmu projektu na základe výpočtu finančnej medzery
prostredníctvom finančnej analýzy projektu;
Uznesenie č. __/2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného
programu Kvalita životného prostredia, výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC4312017-19 na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ
Petzvalova v Žiline“, ktorý je realizovaný Mestom Žilina,
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
3. výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany mesta Žilina
vo výške 100 000,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov 2 000 000,00 EUR,
ako aj výšku neoprávnených výdavkov o ktoré bola znížená výška celkových
oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie
a/alebo vytvorenia čistého príjmu projektu na základe výpočtu finančnej medzery
prostredníctvom finančnej analýzy projektu;
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre
Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v zastúpení Ministerstva životného
prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre OP KŽP vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí
o NFP so zameraním na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Typ výzvy je „otvorená“, t. z. že Sprostredkovateľský orgán výzvu uzavrie v prípade
vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, alebo na základe rozhodnutia SO,
hodnotiace kolá budú uzatvárané 31. 5. 2017, a v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia
predchádzajúceho hodnotiaceho kola.
Maximálna doba realizácie projektu je 24 mesiacov.
Výška nenávratného finančného príspevku nesmie byť nižšia ako 70 000 EUR a vyššia
ako 2 000 000 EUR. Celková výška oprávnených výdavkov projektu sa neznižuje a teda
celková výška oprávnených výdavkov predstavuje 100 %, ak plánovaná úspora energie na
vykurovanie dosiahne viac ako 50 %. Celková výška oprávnených výdavkov sa zníži o 5 %,
ak plánovaná úspora energie na vykurovanie dosiahne viac ako 40 %, ale nepresiahne 50 %.
V návrhu na uznesenie je uvedená maximálna suma spolufinancovania 100 000 EUR, čo je
alternatíva, že by žiadaná suma bola maximálna možná, teda 2 000 000 EUR.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu.
Fiškálny dopad na rozpočet mesta je na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti
budovy MŠ A. Kmeťa v Žiline“ max. 100 000,00 Eur a na realizáciu projektu „Zníženie
energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova v Žiline“ taktiež v maximálnej výške
100 000,00 Eur.
Návrhy uznesení boli prerokované a schválené v Komisii finančnej, a v Komisii školstva a
mládeže Mestského zastupiteľstva v Žiline. Mestská rada v Žiline návrhy prerokovala a
odporučila schváliť na nasledujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline.

VLASTNÝ MATERIÁL
Cieľom projektu podávaného v rámci uvedenej výzvy je energetické zhodnotenie
budovy materskej školy na ulici Petzvalova a Andreja Kmeťa v Žiline, resp. zníženie jej
energetickej náročnosti prostredníctvom viacerých aktivít. Ide o zateplenie obvodového
plášťa a strechy, výmena okien, vnútorného osvetlenia, prípadne ďalších aktivít za účelom
zlepšenia energetickej hospodárnosti s prihliadnutím na fakt, že zvýhodňované budú
komplexné projekty.
V súčasnosti sa spracováva energetický audit, ako východiskový dokument pre
stanovenie oprávnených aktivít projektu. Na základe výsledkov auditu bude spracovaná
projektová dokumentácia, ktorá určí presný rozsah rekonštrukcie tak, aby bola dosiahnutá čo
najväčšia plánovaná miera úspory energie na vykurovanie.
Výdavky vynaložené na rekonštrukciu priestorov nesúvisiacich s energetickou
efektívnosťou sú neoprávnené.

