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Príloha č.1) 

 

Návrh na uznesenie 
              

Uznesenie číslo XXXI – ..... / 2017 

 
1. Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom  XXXI. zasadnutí dňa 

21.09.2017 návrh na odsúhlasenie podania 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 

pre projekt „Rekonštrukcia strechy a rekonštrukcia elektroinštalácie  telocvične 

Základnej školy, Hurbanova 128/25, Stará Turá/ elokované pracovisko ZŠ ul. 

Komenského 320/1.“ 
            a tento:  

 

   a) schvaľuje v nasledovnom rozsahu: 

2. 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, za účelom realizácie 

projektu: „Rekonštrukciu strechy a rekonštrukcia elektroinštalácie  telocvične 

Základnej školy, Hurbanova 128/25, Stará Turá/ elokované pracovisko ZŠ ul. 

Komenského 320/1.“ 
3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

4. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu, 

pričom výška celkových výdavkov na projekt je 82 612,76 Eur a výška celkového 

spolufinancovania zo strany mesta je 12 391,91 Eur.                            

 

 

 

 

Z: Mestský úrad 

Termín: v súlade s výzvou  na predloženie 

žiadostí 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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

  

 

Príloha č.2) 

Dôvodová správa 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo z 

rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2017 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. 

V rámci žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov chceme predložiť projekt 

„Rekonštrukciu strechy a rekonštrukcia elektroinštalácie  telocvične Základnej školy, 

Hurbanova 128/25, Stará Turá/ elokované pracovisko ZŠ ul. Komenského 320/1.“  
Projekt rieši rekonštrukciu strechy (zmena tepelnoizolačných vlastností) a rekonštrukciu 

elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy).  

Celkové náklady na projekt činia sumu 82 612,76 €  (rekonštrukciu strechy – zmena 

tepelnoizolačných vlastností- 67 090,76  € a rekonštrukcia elektroinštalácie13 969,80 €). 

Povinné spolufinancovanie zo strany mesta určené vo výzve je najmenej 10 % (8 261,28 €) z 

požadovaných finančných prostriedkov. Nakoľko výška spoluúčasti (najmenej 10 % z 

požadovaných finančných prostriedkov) je druhým hodnotiacim kritériom (s váhou 30%) 

hneď po efektívnosti použitia finančných prostriedkov z hľadiska počtu žiakov školy, 

efektívneho počtu tried a ich naplnenosti v zmysle školského zákona, využitia telocvične v 

čase mimo vyučovania žiakmi školy, športovými klubmi a podobne, odporúčame uviesť 

výšku spoluúčasti vo výške 12 391,91€ (čo činí 15% z požadovaných finančných 

prostriedkov). 
 

Odd. výstavby, ÚP a ŽP odporúča MsZ predmetný materiál schváliť. 

 

Dňa: 12.09. 2017 

Vypracoval: Ing. arch. Katarína Robeková 

                      projektová manažérka a SOR odd. výstavby, ÚP a ŽP 

 

 

 

 

 


