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Spišská Nová Ves,  18. 9. 2018 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 26. 9. 2018 
 

PREDMET:  SCHVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU 

  Supernápad – Skvelá ÚPrava ExteRiéru  

 ZŠ KOMENSKÉHO V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI  
 

 

 

Predkladá:       Ing. Jela Bednárová,   prednostka MsÚ 

                           

Spracoval:       Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva 

                       

Prerokované:    finančná komisia 

 

Dôvod predloženia:   Výzva MŽP SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku so zameraním na 

vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne 

obcí) – možnosť získania finančných prostriedkov z externých 

zdrojov na rekonštrukciu exteriéru ZŠ Komenského  

 

Prizvaný: RNDr. Peter Kresťanko, riaditeľ 

 

Podpisy:  

   
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

         

1. schvaľuje 

zapojenie sa Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves, ktorej je mesto 

zriaďovateľom, do výzvy Ministerstva životného prostredia SR na predkladanie 



 

žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na 

vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) 

  

2. súhlasí 

so spoluúčasťou na financovaní projektu  „Supernápad – Skvelá ÚPrava ExteRiéru 
ZŠ Komenského v Spišskej Novej Vsi“ z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves vo 

výške 5% z predpokladanej hodnoty projektu 

 

3. ukladá predkladateľovi 

v prípade úspešnosti predloženého projektu zahrnúť finančné prostriedky 

potrebné na jeho realizáciu  vo výške spoluúčasti mesta Spišská Nová Ves            

do najbližšej zmeny rozpočtu. 

 

 Z: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva 

 T: 30. 4. 2019 
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Dôvodová správa 

 

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita 

životného prostredia vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku na projekty so zameraním na vodozádržné 

opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí). 

Výzva je otvorená do vyčerpania finančných prostriedkov.  Žiadateľom môžu byť aj obce 

a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie. Pri financovaní projektu sa 

vyžaduje minimálne 5% spoluúčasť žiadateľa.  

ZŠ, Komenského 2 v Spišskej Novej Vsi predložila projekt s názvom  „Supernápad – 

Skvelá ÚPrava ExteRiéru ZŠ Komenského v Spišskej Novej Vsi“, ktorý je zameraný na 

rekonštrukciu prednej časti exteriéru školy. V súčasnosti je táto časť tvorená asfaltom 

a betónom, ktorý je v dezolátnom stave. Úpravou exteriéru podľa predloženej grafickej 

štúdie by sa tento havarijný stav nástupných plôch školy vyriešil a zároveň by sa 

vyriešilo aj zavlažovanie zelene a bylinkovej záhrady „Strom života“, ktorú si škola 

zrealizovala sama.  

Žiadosť bude škola predkladať v termíne do 30. 9. 2018. Celková hodnota realizovaného 

projektu je vo výške 169 155,60 Eur s DPH, spoluúčasť žiadateľa je cca 8 500,- Eur.  

Škola žiada o súhlas so zapojením sa do výzvy a v prípade úspešnosti projektu aj 

o poskytnutie finančných prostriedkov na financovanie spoluúčasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:  

Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva 


