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Legislatívne východiská: 
 

 

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 

 
 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 
 

v prípade úspešnosti projektu spolufinancovanie  
14 950,25  € 

 
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

 
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

 
Oznámenie osobného záujmu podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na 
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný 
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný záujem 
o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi. 

 
 
 
 
 



 
 

Dôvodová správa k bodu č. 
Zámer zapojenia sa do projektu Zníženie energetickej náročnosti MŠ  Krátka ulica, Moldava nad 
Bodvou 
 

Environmentálny fond poskytuje podporu formou dotácie na činnosť L5AP: Zvyšovanie 
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania v zmysle zákona 
č.587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom fonde) a vyhlášky č.157/2005 
Z.z., ktorou sa uvedený zákon vykonáva.  
Každý žiadateľ, ktorý žiada o podporu formou dotácie, v rámci uvedenej činnosti L5AP, je mimo 
poskytnutej podpory povinný zabezpečiť spolufinancovanie - iné zdroje (napr. vlastné) vo výške 
minimálne 5% z celkových oprávnených nákladov projektu/časti projektu.  
Maximálna výška podpory na projekt je 200 000,-€ a maximálna miera podpory je 95% z 
oprávnených nákladov projektu. 
Mesto reagovaním na vyhlásenú výzvu Projekt Envirofondu 2019 plánuje získať finančné  
prostriedky na rekonštrukciu MŠ na ul. Krátka. Termín podania žiadosti je 18. apríl  2019 a súčasťou 
podania žiadosti je aj uznesenie mestského zastupiteľstva.  
Enviromentálny fond poskytuje podporu formou dotácie na zvyšovanie energetickej  účinnosti 
existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Každý žiadateľ, ktorý žiada o podporu formou 
dotácie, je mimo poskytnutej podpory povinný zabezpečiť spolufinancovanie vo výške minimálne 5 
% celkových oprávnených nákladov projektu v rámci 200 tis. eur.   
 
Popis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti: 
Predmetom riešenia projektu je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy zateplením fasády 
celého objektu, ktorý je v stavebnej časti PD rozdelený nasledovne: 
SO 01 Materská škola 
SO 02 Hospodárska budova 
 
Pri zníženia energetickej náročnosti sa počíta iba s budovou SO 01. 
Stavebné úpravy sú navrhované v nasledovnom rozsahu: 

 Demontážne práce (parapety, rebríka, atiky); 
 Búracie práce (zvetranej vonkajšej omietky, okapového chodníka, otvory na VTZ techniku, 

osekanie kabrincového obkladu, vybúranie asfaltového chodníka pre základy pre rampu pre 
imobilných); 

 Zateplenie a odstránenie porúch stavebných konštrukcií objektu; 
 Zateplenie obvodovej steny; 
 Úprava vonkajších povrchov – dlažby; 
 PSV výrobky – klampiarske výrobky (nové vonkajšie parapety, zámočnícke výrobky – nové 

rebríky). 
Celkové náklady: 
Hlavná stavebná výroba      112 846,14 Eur 
PSV           15 819,88 Eur 
MCE (elektromontáž, vzduchotechnika)     87 900,20 Eur 
Ostatné            19 057,83 Eur 
Spolu       235 624,05 Eur 

      DPH 20%         47 124,81 Eur 
 

      Spolu       282 748,86 Eur 



 
 
Predkladáme na schválenie sumu rekonštrukcie bez vzduchotechniky, ktorá by sa realizovala 
v nasledovnom období (zmena oproti predchádzajúcemu materiálu.   
Celkové oprávnené výdavky projektu/časti projektu sú vo výške 214 950,25 Eur. 
Kofinancovanie predstavuje čiastku cca 14 950,25  € z úrovne mesta. 
Termín ukončenia je plánovaný 29. 11. 2019. 
Dôvodom zmeny je čo najmenšie zaťaženie rozpočtu mesta na rok 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 
 

 schvaľuje  
 
predloženie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2019 v zmysle zákona č. 
587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov za účelom realizácie projektu: 
Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti MŠ  Krátka ulica, Moldava nad Bodvou, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Moldava nad Bodvou (ÚPN SÚ) a 
platným programom rozvoja mesta Moldava nad Bodvou, 
v zmysle Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť L5AP a 
Činnosť L5): 

 - L. OBLASŤ: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 
zatepľovania, 

- Činnosť L5AP:  Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 
zatepľovania,  

 zabezpečenie realizácie Oprávnených nákladov ako aj úhrady spolufinancovania zo strany 
príjemcu dotácie, ktoré musia byť v súlade so slovenským právnym poriadkom a realizované 
v období odo dňa zverejnenia Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre 
rok 2019 (Činnosť L5AP a Činnosť L5) v období maximálne však do 29. 11. 2019, 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

14 950,25  € z celkových oprávnených výdavkov, t. j. min. 6,70 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu/časti projektu.  
Požadovaná výška dotácie je 200 000,00€, t. j. 93,30% z celkových oprávnených výdavkov 
projektu/časti projektu.  
Celkové oprávnené výdavky projektu/časti projektu sú vo výške 214 950,25 Eur. 

 zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi 
celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu (ak budú 
relevantné) z rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou. 

 
Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 


