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V Bardejove 20. 07. 2017

Dôvodová správa k návrhu na predloženie žiadosti o NFP (poskytnutie finančných
prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčlenilo finančné prostriedky na
rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok
2017.
Na základe aktuálnej výzvy OŠ a TK MsÚ pripravuje
projektovú žiadosť
o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu telocvične ZŠ s MŠ, Pod Papierňou.
Objekt telocvične bol odovzdaný do užívania na prelome rokov 1983/84
V rámci prípravy predloženia projektovej žiadosti sa jedná o stavebno-technické
rekonštrukčné opravy a úpravy priestorov telocvične, hlavne poškodenej palubovej podlahy,
ktorá sústavným zatekaním dažďovej vody je v havarijnom stave. Taktiež je potrebná
rekonštrukcia časti strechy nad telocvičnou, ktorá je prekrytá opotrebovaným kanadským
šindľom a v dôsledku prehnutia na viacerých miestach nedostatočne odteká dažďová voda a tá
pravdepodobné cez poškodenú izoláciu preniká do pod strešných priestorov a poškodzuje
krov, pôjd, preteká stropom a zatápa funkčné pod stropné priestory (šatne, WC , kabinet ...)
a priestory na prízemí, ktoré ohrozuje stekajúca voda konštrukčnými cestami ( malá
náraďovňa, časť telocvične ) . Steny sú podmočené, plesnivejú. Prenikajúca voda poškodzuje
značne opotrebované a morálne zastaralé okna telocvične, elektrické rozvody, čim
bezprostredne ohrozuje funkčnosť a bezpečnosť elektrických rozvodov v budove a tým i život
a zdravie žiakov a zamestnancov. Uvedený stav strechy, palubovky, okien, rozvodov
elektriny, osvetlenia telocvične a ďalších negatív nutne potrebuje rekonštrukčné úpravy.
Odstránením uvedených negatív na predmetnom objekte dôjde k jeho plne
hodnotnému využitiu.
V súvislosti s predmetnou výzvou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
poskytne žiadateľovi finančné prostriedky na dostavbu, rekonštrukciu alebo výstavbu novej
telocvične po splnení výberových kritérií na jeden rozvojový projekt v maximálnej výške
150 000 € na kapitálové výdavky. Výška spoluúčasti žiadateľa na kapitálové výdavky je
najmenej 25 % z poskytnutých finančných prostriedkov ministerstvom.
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Príloha č. 1

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :

A) predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov za účelom realizácie
projektu „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ, Pod Papierňou, Bardejov“ v rámci
VYZVY na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj
výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017;
B) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy;
C) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške najmenej 25 % z poskytnutých finančných prostriedkov ministerstvom;

