
O P R A V A   U Z N E S E N I A 
č. 866  

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  
konaného dňa 22.03.2017  

    
 

       Pri kontrole žiadosti  o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti 
verejných budov pre projekt: „Obnova materskej školy Kubranská 20, Kubrá-Trenčín“ bolo 
zamestnancom mestského úradu zistené, že v celom texte materiálu a v  uznesení MsZ v Trenčíne 
č.866 zo dňa 22.03.2017 je formálna chyba spočívajúca v nesprávne uvedenom kóde výzvy (správne 
má byť OPKZP-PO4-SC431-2017-19). K chybe došlo pri príprave podkladov na rokovanie orgánov 
mesta. Pretože ide o chybu spôsobenú nesprávnym písaním,  ktorej oprava nebude mať vplyv na 
pôvodný zámer schválený príslušným uznesením, ani na vznik, zmenu alebo zánik akýchkoľvek práv 
alebo povinností dotknutých subjektov,   
 

sa uznesenie MsZ v Trenčíne  č. 866 zo dňa 22.03.2017  
 
opravuje takto:  
 
Text  
 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne   
  
s c h v a ľ u j e:  
  
a) predloženie žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok) na SO (Slovenská inovačná a 
energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného 
prostredia)  v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-9 za účelom realizácie projektu „Obnova materskej 
školy Kubranská 20, Kubrá-Trenčín“,   
  
b) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo výške 5 % z 
celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške max. 71 632,99 EUR, výška neoprávnených 
výdavkov je 0 EUR, 
 
c) zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Obnova 
MŠ Kubranská 20, 911 01 Kubrá – Trenčín“ s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne: 
707 788,24  € bez DPH. 
 
d) Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-9 
 
 
sa nahrádza textom: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne   
  
s c h v a ľ u j e:  
  
a) predloženie žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok) na SO (Slovenská inovačná a 
energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného 
prostredia)  v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 za účelom realizácie projektu „Obnova 
materskej školy Kubranská 20, Kubrá-Trenčín“,   
  
b) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo výške 5 % z 
celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške max. 71 632,99 EUR, výška neoprávnených 
výdavkov je 0 EUR, 
 
c) zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Obnova 
MŠ Kubranská 20, 911 01 Kubrá – Trenčín“ s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne: 
707 788,24  € bez DPH. 
 



d) Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 
 
 
 
 
 
Mgr. Richard Rybníček            Ing. Jaroslav Pagáč 
      primátor mesta            prednosta mestského úradu 
 
Dňa: ....................................         Dňa: .........................................  
 
 
 
V Trenčíne, dňa 29.03.2017  
 
 


