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Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje   

 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií 

žiakov Základnej školy, 8. mája 640/39, Svidník“ realizovaného v rámci výzvy na 

predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie 

technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho 

druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú 

v súlade s platným územným plánom mesta Svidník a platným programom rozvoja mesta 

Svidník,  

 

b) zabezpečenie realizácie projektu 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 vo výške 7 078,55 EUR, 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Svidník. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu. 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre 

Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok  na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových 

učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. 

 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13,  

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám  

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a 

celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry  

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl 
 

Minimálna výška príspevku: nie je stanovená a maximálna oprávnená výška príspevku pre 

mesto Svidník je maximálne do výšky 200 000,00 EUR (vzhľadom k tomu, že okres Svidník 

patrí medzi najmenej  rozvinuté okresy výška NFP, t.j. zdroj EÚ a štátny rozpočet je vo výške 

max. 95%). 
 

Celkové oprávnené výdavky 

(benchmark -– t.j. smerný ukazovateľ 

mernej investičnej náročnosti) sú 

nasledovné: Odborná učebňa  

Benchmark s DPH 

(EUR) 

Dodatočná investičná 

náročnosť na 1 žiaka s DPH 

(EUR) 

IKT učebňa (16 žiakov) - variant 

klientske stanice  

 16 930,00  430,00 

IKT učebňa (16 žiakov) - variant 

notebook/tablet  

 21 780,00  730,00 

Jazyková učebňa (16 žiakov)   10 830,00  430,00  

Fyzikálna učebňa (16 žiakov)   57 130,00  180,00 

Biologická/chemická učebňa (16 žiakov)   57 680,00  180,00 

Polytechnická učebňa (učebňa) (16 

žiakov)  

 58 340,00  80,00 

Knižnica   52 450,00  0,00 
 

V prípade prekročenia stanovených benchmarkov alebo prekročenia stanovených finančných 

limitov budú výdavky nad referenčnú hodnotu benchmarku, alebo výdavky nad stanovený 

limit posúdené ako neoprávnené. 

 

2. Rozbor príčin nedostatkov. 
 

V rámci špecifického cieľa 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl 

sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:  

a) obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov vrátane 

slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí,  

b) obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií 

žiakov,  

c) obstaranie prírodovedných učební,  

d) obstaranie polytechnických učební,  

e) obstaranie IKT učební,  

f) stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební (iba v súvislosti s aktivitami a) 



až e).  
 

Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa 

súvisiace s riadením projektu a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou 

projektu. 

 

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít 

Integrovaného regionálneho operačného programu, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto 

výzva.  

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení. 

 

Hlavným účelom riešenia projektu  je  vybavenie  odborných učební  pomôckami pre učiteľa 

a pre žiakov. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 141 571,00 EUR. 

 

 


