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Dôvodová správa
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo Výzvu na
predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry
materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67.
Základné informácie o výzve:
Výzva je zameraná na zlepšenie infraštruktúry starostlivosti o dieťa do veku 6 rokov,
na riešenie nedostatku miest v materských školách a vplyvu povinnej predškolskej výchovy.
Žiadateľ je povinný realizáciou aktivít projektu zvýšiť kapacitu MŠ minimálne o 10 miest za
predchádzajúcich 12 mesiacov od vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP.
Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto sú stanovené nasledovné:
- max: vo výške 8 950,00 € s DPH na vytvorenie nových kapacít materskej školy pre 1
dieťa
-

max: vo výške 2 900,00 € s DPH na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre
1 dieťa=možné uplatniť len ak súčasťou vytvárania nových kapacít MŠ sú aj
intervencie stavebného charakteru v rámci existujúcich priestorov MŠ, ktoré
vyplývajú z potreby rozširovania kapacít MŠ, alebo je súčasťou projektu adaptácia
existujúcich priestorov pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania.

Uzávierka 1. hodnotiaceho kola je 30.8.2021
Financovanie celkových oprávnených výdavkov je v rámci tejto výzvy realizované v súlade
s pravidlami stanovenými v Stratégii financovania Európskych štrukturálnych fondov pre
programové obdobie nasledovne: 85 % zdroje EU, 10 % ŠR, 5 % spolufinancovanie.
Základné informácie o projekte:
Názov: „Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v MŠ
Bardejovská Nová Ves“
Predmetom žiadosti o NFP je realizácia nasledujúcich aktivít:
Prístavba Materskej školy je navrhovaná za účelom rozšírenia kapacity a skvalitnenia
predškolskej výchovy. Navrhuje sa rozšírenie o jednu triedu s maximálnou kapacitou 25 detí
s príslušným zázemím. Stavba je navrhnutá ako jednopodlažná budova, bez podpivničenia
s vegetačnou zelenou strechou. Budova je obdĺžnikového tvaru so zadným vystúpením,
zapusteným vstupom a vystupujúcimi tieniacimi prvkami. Komunikačne je prepojená
s existujúcim objektom materskej školy. Objekt bude komunikačne prepojený s existujúcou
budovou – navrhuje sa úroveň podlahy prístavby v rovnakej výške ako úroveň podlahy
v existujúcom objekte z dôvodu bezbariérového prístupu.
Budova prístavby materskej školy je navrhnutá pre deti predškolského veku, počet
tried – 1. Počet žiakov na jednu triedu 25 žiakov. Objekt je jednopodlažný. Na prízemí na
severnej strane sa nachádza zázemie – sklad a priestor pre upratovačku, priestor chodby, ktorý
slúži ako šatňa pre deti. Na tento komunikačný priestor nadväzujú priestory hygieny pre deti
/umývadlá, wc a sprcha/. Tento priestor je prístupný ako z chodby tak aj z priestoru triedy. Na
južnej strane je situovaná miestnosť triedy. Trieda sa skladá z priestoru herne a priestoru
spálne, tento priestor sa dá plynulo predeliť alebo spojiť podľa potřeby skladacou stenou. Na
priestor triedy je napojená miestnosť na výdaj strany. Prístavba je navrhnutá bezbarierovo.
Zastavaná plocha bude 257,65 m2 a úžitková podlahová plocha bude 210,44 m2
Objekt prístavby bude napojený na vonkajšie rozvody inžinierských sietí – na
vnútorný rozvod teplej a studenej vody a na cirkuláciu, a na rozvoj požiarnej ochrany. Rozvod
vykurovania sa napojí na existujúci rozvod a na existujúcu plynovú kotolňu s prípravou TUV.

Rozvod el.NN sa napojí na vnútorný rozvod v existujúcej materskej škole z existujúceho
hlavného rozvádzača. Kanalizačná prípojka sa napojí na vonkajší rozvod kanalizácie.
Dážďová voda bude vyvedená voľne na terén.
Rozpočet ŽoNFP:
- Celkové oprávnené náklady: 223 750,00 EUR /25 detíx8 950EUR/
- Požadovaná výška NFP: 212 562,50 EUR
- spolufinancovanie: 11 187,50 EUR
Povinnou prílohou žiadosti o nenávratných finančný príspevok je preukázanie
finančnej spôsobilosti žiadateľa na financovanie projektu formou schváleného uznesenia
mestského zastupiteľstva o predložení žiadosti a zabezpečení finančných prostriedkov na
spolufinancovanie projektu.

Tento materiál obsahuje:
1 x dôvodová správa, 2 strany
1 x príloha č. 1 – návrh na uznesenie

Príloha č. 1: Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje:
1. predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Rozšírenie kapacity
a skvalitnenie predškolskej výchovy v MŠ Bardejovská Nová Ves“, realizovaného
v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry
materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-67, ktorého ciele sú v súlade
s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bardejov.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške maximálne 5 %, t.j. 11 187,50 z celkových oprávnených výdavkov projektu
223 750,00 EUR
4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú
v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

