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Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 

 
a) návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Ľudské 
zdroje pre projekt „Rekonštrukcia predškolského zariadenia Základnej školy s materskou školou, 
Novozámocká 129, Nitra“, kód výzvy  OPLZ-PO6_SC612-2019-2, 
 
b) zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia predškolského zariadenia na ZŠ s MŠ 
Novozámocká v Nitre“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. Spolufinancovanie projektu je v zmysle podmienok výzvy vo výške 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov na projekt, 
 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
s c h v a ľ u j e 

 
a) návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Ľudské 
zdroje pre projekt „Rekonštrukcia predškolského zariadenia Základnej školy s materskou školou, 
Novozámocká 129, Nitra“, kód výzvy  OPLZ-PO6_SC612-2019-2, 
 
b) zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia predškolského zariadenia na ZŠ s MŠ 
Novozámocká v Nitre“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. Spolufinancovanie projektu je v zmysle podmienok výzvy vo výške 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov na projekt, 
 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
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Dôvodová správa 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program 
ľudské zdroje vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na výstavbu 
predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s kódom 
OPLZ-PO6_SC612-2019-2. Termín predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok je 16.3.2020. 
Hlavnými aktivitami projektu je výstavba resp. rekonštrukcia predškolských zariadení.  
 
Mgr. Melinda Drdoľová – riaditeľka Základnej školy s materskou školou Novozámocká 129 požiadala 
o rekonštrukciu priestorov ZŠ s MŠ Novozámocká pre potreby vytvorenia ďalšej triedy materskej 
školy v nevyužitých priestoroch ZŠ – bývalý učiteľský 2- izbový byt. Kapacita škôlky pri ZŠ je 30 detí 
a škola eviduje 8 odmietnutých žiadostí o umiestnenie. 
 
Mesto Nitra sa do výzvy chce zapojiť projektom „Rekonštrukcia predškolského zariadenia Základnej 
školy s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra“. V súčasnosti sa pripravujú podklady, vďaka 
ktorým budeme vedieť určiť celkové oprávnené výdavky projektu a výšku spolufinancovania. 
Predpokladáme, že na rekonštrukciu budeme potrebovať ohlásenie stavebných úprav, keďže sa jedná 
o drobnú rekonštrukciu priestorov. 
 
Materiál predkladáme z dôvodu podmienky č. 8 výzvy o finančnej spôsobilosti spolufinancovania 
projektu. Nasledovný termín Mestského zastupiteľstva je až 26.3.2020 a k predloženiu ŽoNFP (termín 
16.3.2020) je potrebný súhlas Mestského zastupiteľstva o podaní a spolufinancovaní projektu. 
Z uvedeného predkladáme materiál bez konkrétnych celkových oprávnených výdavkov.  
 
Materiál nebol prerokovaný na Mestskej rade v Nitre. 
 


