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Povinná priloha k Žiadosti o NFP

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Nove] Vsi

1. Bene na vedomie:

Informáciu o možnosti financovania projektu
obvodovorn plášti MŠ Lipová, Spišská Nová Ves

2. Schval‘uje:

s názvom Prístavba a stavebné úpravy na

- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „ Prístavba a stavebné úpravy na
obvodovorn plášti MS Lipová, Spišská Nová Ves“ realizovaného v rámci výzvy IROP
P02-SC221-2016-1O, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a
platným programom rozvoja mesta;
- zabezpečcnie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie flnančných prostriedkov na spoluňnancovanie realizovaného projektu vo
výške 17304 E ako rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie ňnancovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta

MESTSKÉ ZASTUPITEESTVO



Bod: 10 Prístavba a stavebné úpravy na obvodovom plášti MŠ Lipová, Spišská Nová Ves 

Cieľom projektu je zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách v Spišskej Novej Vsi 
prostredníctvom rozširovania a skvalitňovania infraštruktúry predprimárneho vzdelávania. 
  
Špecifickým cieľom projektu je rozšíriť a skvalitniť infraštruktúru predprimárneho vzdelávania v časti 
mesta Spišská Nová Ves s významným demografickým potenciálom rastu potreby kapacít materských 
škôl.  
 
Materská škola je jediná na sídlisku Tarča, na ktorom žije 4 130 občanov. Zároveň je aj spádovou 
materskou školou pre mestskú časť Ferčekovce, kde sa materská škola nenachádza. Na sídlisku 
Tarča je 143  detí vo veku od 1 do 5 rokov, z toho 90 detí vo veku od 3 do 5 rokov. V mestskej časti 
Ferčekovce je 81 detí vo veku od 1 do 5 rokov, z toho 51 detí vo veku od 3 do 5 rokov. Deti z tejto 
mestskej časti sú umiestňované v zariadeniach v centre mesta. Realizácia projektu rozšírením svojich 
kapacít o 20 miest uľahčí rodičom umiestnenie detí v zariadení, ktoré sa nachádza v blízkosti ich 
domova. Spolu je to 141 detí vo veku vhodnom na predprimárne vzdelávanie, pre ktoré sa vytvorí 
nový a kvalitný priestor.  
 
Zateplením sa technicky zhodnotí budova MŠ a prístavbou sa zvýši jej kapacita o jednu triedu (20 
detí). Celková zrekonštruovaná úžitková plocha bude 2087,58 m2. Projekt zahŕňa zateplenie 
obvodového a strešného plášťa, nové prestrešenie a rozšírenie kapacít prístavbou. Zmenou tepelných 
vlastností budovy sa očakáva úspora energie 1284,8 kWh/rok, čo predstavuje úsporu 57 %.  Investícia 
bude mať dopad na zníženie emisií CO2, v percentuálnom vyjadrení o 55 %. Stavebné úpravy budú 
mať pozitívny dopad na zlepšenie kvality výchovnovzdelávacieho procesu. 
 
Významným prínosom projektu bude zriadenie minimultifunkčného ihriska predovšetkým pre deti, 
navštevujúce materskú školu, ale aj pre verejnosť, pretože v blízkosti pre túto vekovú kategóriu nie sú 
zabezpečené dostatočné a vhodné podmienky pre pohybové vyžitie detí.  
 
Prevádzková a technická udržateľnosť bude zabezpečovaná tak ako doteraz Správou školských 
zariadení. 

Projekt bude realizovaný prostredníctvom nasledovných aktivít: 

ha 1 /hlavná aktivita/ : zriadenie 1 novej triedy prístavbou k existujúcemu objektu 
táto aktivita spadá pod typ aktivity: 

1. stavebné termoizolačné úpravy na obvodovom plášti a streche existujúceho objektu 
2. modernizácia vonkajšieho areálu školy 

 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 346 072,15 € 

Požadovaná výška NFP: 328 768,55 € 

 

Súlad s Rozvojovým plánom mesta: RPM na roky 2015 - 2020 máme definovaný cieľ: Zvýšiť kvalitu a 
inovovať výchovno vzdelávací proces za účelom rozvoja kľúčových kompetencií a zdravého vývoja 
detí a žiakov škôl v správe mesta. V rámci cieľa si stanovilo opatrenie Rekonštrukcia, modernizácia a 
doplnenie vybavenia škôl s aktivitou: 8.4.1 Komplexne rekonštruovať všetky MŠ.  
 
Materské školy, ktoré doposiaľ neprešli rekonštrukciou:  

1. MŠ Komenského – plán rekonštrukcie 6/2017 z vlastných zdrojov,  
2. MŠ S. Tomášika  
3. MŠ I. Krasku  

 

Vypracoval: Ś. Pohly, D. Paveleková  


