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1) Dôvodová správa 

Ministerstvo kultúry ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný operačný program 

vyhlásilo výzvu IROP-PO7-SC77-2021-75 na predkladanie žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych 

inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID 19. 

Výzva je zameraná  na podporu regionálnej kultúry prevádzkovanej územnou 

samosprávou. Určená je pre kultúrne zariadenia na obstaranie a modernizáciu materiálno 

technického a technologického vybavenia, ako aj realizáciu stavebných interiérových 

úprav s cieľom zvýšenia funkčných štandardov. 

Cieľom výzvy je vytvorenie priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery 

adaptability kultúrneho a kreatívneho priemyslu postihnutého pandémiou Covid 19.  

Podporované investície zabezpečia modernizáciu, inovatívnosť a zvýšenie hygienických 

štandardov kultúrnych inštitúcii s cieľom lepšie reflektovať na prípadné situácie podobné 

pandémii COVID-19 v budúcnosti, resp. na zmeny, ktoré nastali v sektore kultúrneho 

priemyslu.  

V rámci tejto výzvy na základe Uznesenia č. 3 -XXVII/2021 Dom kultúry Javorina Stará 

Turá  predložil projekt „Podpora udržateľnosti a odolnosti Domu kultúry Javorina Stará 

Turá v súvislosti s pandémiou COVID-19“ 

Projekt v zmysle výzvy obsahuje 2 typy aktivít: 

- Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii 

Projekt rieši modernizáciu veľkej sály domu kultúry, ktorý si v tomto roku pripomína 60. 

výročie. Z dôvodu nefunkčnosti vzduchotechniky je potrebné vyriešiť nedostatočné 

vykurovanie priestoru a naopak počas letných mesiacov, pri plnom obsadení kapacity, je 

nevyhnutná klimatizácia, ktorá by zároveň čiastočne čistila vzduch a počas vykurovacieho 

obdobia by posilnila vykurovanie. Projekt by zároveň riešil výmenu sedačiek , čím by sa 

podstatne zvýšil komfort návštevníkov. Odstránením sedačiek sa naskytne príležitosť 

veľkú sálu vymaľovať.  Ďalším potrebným krokom je výmena podlahovej krytiny na 

prízemí  i na balkóne. Zároveň na balkóne by sa čiastočne zmenilo usporiadanie radov, 

jeden rad by bol zrušený, aby sme dosiahli štandardné rozostupy medzi jednotlivými 

radmi. 

- Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie 

Na splnenie hygienických štandardov je nevyhnutné priestor vybaviť germicídnymi 

žiaričmi a tým zabezpečiť dezinfekciu vzduchu. 

Celá modernizácia bude prebiehať maximálne citlivo, bez väčších zásahov do interiéru. 

aby bol zachovaný ráz budovy.  

Rozpočet projektu: 240 836,98 € 



Schválený podiel spolufinancovania (Uznesenie č. 3 -XXVII/2021 z vlastných zdrojov 

zriaďovateľa vo výške min. 5%: 15 000 € ) 

Výška príspevku v prípade schválenia žiadosti o NFP: 199 998,25 € 

Rozdiel spolufinancovania vo výške 25 838,73 € bude hradený z prostriedkov Domu 

kultúry Javorina Stará Turá zapojených do programového rozpočtu (rozpočtová 

klasifikácia 453 - Prostriedky z predchádzajúcich rokov).  

Na základe výzvy Ministerstva kultúry SR na doplnenie žiadosti o nenávratný príspevok 

je potrebné predložiť schválenie spolufinancovania projektu:                                              

1. Spolufinancovanie projektu vo výške 15 000 € z vlastných prostriedkov zriaďovateľa  

2. Spolufinancovanie projektu vo výške 25 838,73 z prostriedkov Domu kultúry Javorina 

Stará Turá (rozpočtová klasifikácia 453) 

V prípade schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok z výzvy IROP predložíme 

rozpočtové opatrenie na financovanie projektu. Realizáciu projektu v prípade schválenia 

predpokladáme v roku 2023. 

 

2) Návrh uznesenia: 

Uznesenie číslo ................/ 2022 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa  21. 9. 2022 prerokovalo návrh na 

spolufinancovanie projektu „Podpora udržateľnosti a odolnosti Domu kultúry Javorina Stará 

Turá v súvislosti s pandémiou COVID-19“ a  s c h v a ľ u j e spolufinancovanie projektu  

„ Podpora udržateľnosti a odolnosti Domu kultúry Javorina Stará Turá v súvislosti 

s pandémiou COVID-19 “ z Integrovaného regionálneho operačného programu nasledovne : 

1. Spolufinancovanie projektu vo výške 15 000 € z vlastných prostriedkov zriaďovateľa                                   

2. Spolufinancovanie projektu vo výške 25 838,73 € z prostriedkov Domu kultúry Javorina 

Stará Turá (rozpočtová klasifikácia 453), číslo výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75 

z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 7 – REACT-EÚ Špecifický 

cieľ: 7.7 Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii. 

 


