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na schválenie predloženie žiadostí mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na 
budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební a odborných učební rôzneho 

druhu v základných školách v rámci výzvy  IROP-PO2-SC222-2016-13 a návrh na schválenie 
s tým súvisiacich zámerov vyhlásiť verejné obstarávanie 

 
 

              
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
         

Predkladá:       Návrh na uznesenie:  
Mgr. Richard Rybníček       na samostatnej prílohe  
primátor mesta Trenčín    
 
 
 
Spracoval: 
Ing. Milan Ovseník,  
Kancelária prednostu 
   
    
                             
Súlad s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 
2022, s výhľadom do roku 2040. 
 
Špecifický cieľ: Kvalita života 
Priorita 2.4: Služby mesta 
Opatrenie 2.4.3 Vybavenie základných škôl 
Aktivita 2.4.3.1 : Rekonštrukcia a materiálno-technologické vybavenie vybraných učební 
 
 
  



   Dôvodová správa 
 
 
A.  

             Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnil dňa 22.12.2016 v rámci 
Prioritnej osi: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičnej priority: 2.2 
– Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručnosti a celoživotného vzdelávania 
prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry výzvu kód: IROP-PO2-SC222-2016-
13 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na budovanie 
a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební 
rôzneho druhu v základných školách.  
 
           Výzva IROP-PO2-SC222-2016-13  je dvojkolová, otvorená, po aktualizácii č.1 s dvoma 
známymi termínmi uzatvárajúcimi hodnotiace kolá predložených ŽoNFP: 1. kolo 26.06.2017 a 2. 
kolo 29.09.2017. Podmienkou predloženia ŽoNFP je vydaná hodnotiaca správa k projektovému 
zámeru, ktorú v rámci prvého kola výzvy vydával Sprostredkovateľský orgán pre IROP – v prípade 
mestskej funkčnej oblasti Trenčín na základe predložených PZ k 9.3.2017. 
    
           Pre MFO Trenčín v zmysle platnej Regionálnej integrovanej územnej stratégie Trenčianskeho 
kraja na roky 2014 – 2020, ktorej súčasťou je integrovaná územný stratégia mestskej oblasti Trenčín 
určilo vo výzve MPaRV SR v pozícii Riadiaceho orgánu pre IROP alokáciu 300 000 EUR ( zdroj EÚ). 
Spolu so zdrojom štátneho rozpočtu vo výške 10 % a spolufinancovaním 5% zdrojov oprávnených 
žiadateľov ( územnú samosprávu) tak celková výška oprávnených výdavkov na zlepšenie technického 
vybavenia učební v základných školách môže dosiahnuť hodnotu 346 500 EUR.     
.  
           Mesto Trenčín má v zriaďovateľskej kompetencii 9 ZŠ, z toho je 8 plno organizovaných  (ročník 
1-9.). S prihliadnutím na ciele a priority Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 
Trenčín na roky 2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040 sa mesto Trenčín rozhodlo zapojiť do výzvy 
s cieľom čo možno v najširšom rozsahu zabezpečiť podporu na obnovu odborných učební 
v základných školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré umožnia lepšiu prípravu na 
životné rozhodnutie smerovania v odbornosti mladých Trenčanov, ich uplatnenie na stredných 
školách a následne zvýšenie úspešnosti mladých Trenčanov na trhu práce.   
 
           Po dôkladnej analýze potrieb základných škôl v oblasti zlepšenia vybavenia odborných učební 
spojenej aj s fyzickou obhliadkou vykonanou v januári a februári 2017 v spolupráci so štatutárnymi 
zástupcami ZŚ rozhodlo predložiť projektové zámery pre všetky plno organizované ZŚ, ktorých cieľom 
bude modernizovať v každej základnej škole minimálne 2 odborné učebne. Na základe posúdenia PZ, 
ktoré vykonal SO pre IROP boli vydané pre  všetkých 8 projektových zámerov pozitívne hodnotiace 
správy.   
 
           Na základe pozitívnych hodnotiacich správ vydaných SO pre IROP, ktoré boli doručené dňa 
26.04.2017 spracovalo mesto Trenčín projektové zámery do podoby  žiadosti o NFP a pripravilo ich na 
predloženie do 1. kola výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13. Konkrétne sa jedná o nasledujúce základné 
školy a učebne : ZŠ Bezručova - učebňa IKT a polytechnika, ZŠ Dlhé Hony - jazyková a IKT učebňa, 
ZŠ Hodžova - dve IKT učebne, ZŠ Kubranská - jazyková, IKT, biologická a polytechnická učebňa, ZŠ 
Na dolinách - jazyková a IKT učebňa, ZŠ Novomeského - biologická učebňa, ZŠ Veľkomoravská -
biologická a IKT učebňa, ZŠ Východná - jazyková a IKT učebňa. S ohľadom na nastavenú dĺžku 
procesu schvaľovania ŽoNFP a procesu obstarania tovarov a stavebných prác v súvislosti 
s realizáciou aktivít projektov sa predpokladá doba ich realizácie do 12/2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
           Predkladám návrh uznesení na schválenie predloženie 8 žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok v meste Trenčín v pozícii zriaďovateľa základných škôl vo výzve kód: IROP-PO2-SC222-
2016-13 do termínu uzatvorenia 1. hodnotiaceho kola, t.j. do 26.06.2017, ktorý v celkovom súčte 
predstavuje žiadaný NFP v súhrnnej hodnote 442 665,63 EUR s povinnou spoluúčasťou mesta 
v súhrnnej výške 23 298,14 EUR a prípadné neoprávnené výdavky vo výške 41 916,62 EUR 
 

Predpokladaná výška oprávnených výdavkov projektu bola vyčíslená na základe prieskumu 
trhových cien a zahŕňa aj výdavky na interné riadenie projektu ( projektové riadenie a proces 
verejného obstarávania). Vzhľadom na maximálne limity ( benchmarky) stanovené na vybavenie 
jednotlivých druhov odborných učební a výsledky prieskumu trhových cien jednotlivých druhov 
tovarov, sumy prekračujúce referenčnú hodnotu jednotlivých benchmarkov museli byť presunuté do 
kategórie  neoprávnených výdavkov. Očakávame však, že v procese verejného obstarávania 
dosiahneme taký výsledok, ktorý bude minimalizovať výšku neoprávnených výdavkov. 

 
Finančné krytie projektu vo výške spolufinancovania mesta Trenčín je zabezpečené 

v schválenom Programovom rozpočte Mesta Trenčín na roky 2017 – 2019 uznesením č. 745 MsZ 
dňa 14.12.2016, program 1: Manažment a plánovanie zabezpečené. Požadovaná forma prijímania 
NFP bude formou systému predfinancovania, čo nevytvorí zásadnejší tlak na prechodnú potrebu 
finančných prostriedkov na celú investíciu s následnou refundáciou 95 % oprávnených výdavkov zo 
strany poskytovateľa NFP.  

 
 
 
 

Subjekt

                                                                                  

obstaranie 

jazykových 

účební na 

výučbu slov. 

jazyka a cudz. 

jaz., vrátane 

slov. jaz pre 

osoby 

vyrastajúce v 

inom 

jazykovom 

prostredí

                       

obstaranie 

prírodovednýc

h účební ( 

fyzikálna/biolo

gickotechn.)  

                                            

obstaranie 

polytechnickýc

h učební

    obstaranie 

IKT učební

 stavebno - 

technické 

úpravy pre 

potreby 

obstarania 

učební

informovanie riadenie SUMA SPOLU v € NFP 5%
Neoprávnený 

výdavok

ZŠ 

Bezručova
45 926,06 22 965,22 90,00 1 297,20 70 278,48 66 303,61 3 489,65 485,22

ZŠ Dlhé 

Hony
14 558,98 19 538,81 90,00 864,80 35 052,59 29 297,44 1 541,97 4 213,18

ZŠ 

Hodžova
25 804,91 90,00 756,70 26 651,61 25 319,03 1 332,58

ZŠ 

Kubranská

16 731,11 34 033,21 45 926,06 16 668,75 10 185,84 150,00 3 459,20 127 154,17 115 056,85 6 055,61 6 041,71

ZŠ Na 

Dolinách
15 289,24 23 965,35 35 743,50 90,00 1 621,50 76 709,59 49 769,06 2 619,43 24 321,10

ZŠ 

Novomesk

ého

35 999,88 1 296,10 60,00 1 037,76 38 393,74 36 474,07 1 919,67

ZŠ 

Veľkomor

avská

55 821,20 17 738,63 17 278,79 90,00 2 702,50 93 631,12 88 589,87 4 662,62 378,63

ZŠ 

Východná
16 731,12 22 215,07 90,00 972,90 40 009,09 31 855,70 1 676,61 6 476,78

CELKOM 63 310,45 125 854,29 91 852,12 148 896,74 64 504,23 750,00 12 712,56 507 880,39 442 665,63 23 298,14 41 916,62

Výzva IROP na predkladanie ŽoNFP

na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v 

základných školách

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Prehľad ŽoNFP na predloženie k 26/06/2017



 
B.  

 
Vzhľadom k plánu požiadať o NFP, tak ako je uvedené vyššie a vzhľadom k predpokladanej 

hodnote zákazky určenej podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, je 
v zmysle platnej legislatívy potrebné na uzavretie zmluvy aplikovať postupy verejného obstarávania.  

 
V zmysle čl. 3 ods.5 písm. a) podpísmena aa) bod 18 Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Trenčín, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer vyhlásiť verejné obstarávanie, ak 
predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako: 
a) 20.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na dodanie tovaru (okrem potravín), 
b) 20.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na poskytnutie služby, 
c) 40.000 € bez DPH, ak ide o zákazku  na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny,  
d) 70.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, 
e) 200.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu 
č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 
pričom zámer vyhlásiť verejné obstarávanie musí byť prerokovaný mestským zastupiteľstvom v štádiu 
pred oficiálnym oznámením vyhlásenia verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
 
Schvaľuje 
 
1) 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu  
Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov 
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s 
platným územným plánom mesta Trenčín a platným Programom hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040, 

 
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, t. j. maximálne do výšky 3 489,65 EUR 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Trenčín. 
 
 
2) 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu  
Modernizácia priestorov ZŠ Dlhé Hony pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov 
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom mesta Trenčín a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040, 
 

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, t. j. maximálne do výšky 1 541,97 EUR 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Trenčín. 

 



 
 
3) 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu  
Modernizácia priestorov ZŠ Hodžova pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov 
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom mesta Trenčín a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040, 
 

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, t. j. maximálne do výšky 1 332,58 EUR 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Trenčín. 

 

 
 
4) 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu  

Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov 

realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom mesta Trenčín a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040, 

 
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, t. j. maximálne do výšky 6 055,61 EUR 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Trenčín. 

 

 
 

5) 
      a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu  

Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov 
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom mesta Trenčín a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040, 
 

       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, t. j. maximálne do výšky 2 619,43 EUR 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Trenčín. 

 

 

 

 

 



6) 
       a)  predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu  

Modernizácia priestorov ZŠ Novomeského pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov 
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom mesta Trenčín a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040, 
 

 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, t. j. maximálne do výšky 1 919,67 EUR 

 
 d)   zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Trenčín. 

 

 

 

 

 

 

7) 
 a)  predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu  

Modernizácia priestorov ZŠ Veľkomoravská pre zlepšenie kľúčových kompetencií 
žiakov 
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom mesta Trenčín a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040, 
 

       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, t. j. maximálne do výšky 4 662,62 EUR 

 
d)   zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Trenčín. 

 

8) 
a)   predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu  

Modernizácia priestorov ZŠ Východná pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov 
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom mesta Trenčín a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040, 
 

       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, t. j. maximálne do výšky 1676,61 EUR 

 
d)   zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Trenčín. 

 
 
 
 
 
 
 
 



9)  
Zámer vyhlásiť verejné obstarávania (zákazky na tovary, služby  a stavebné práce, ktoré vyhlási 
Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ) pre projekty:  
 
a) „Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov“ 

s predpokladanou hodnotou pre všetky tovary, služby, práce súvisiace s projektom podľa tohto 
materiálu max. vo výške 58 565,40 bez DPH, t.j. 70 278,48 s DPH   

b) „Modernizácia priestorov ZŠ Dlhé Hony pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov“ 
s predpokladanou hodnotou pre všetky tovary, služby, práce súvisiace s projektom podľa tohto 
materiálu max. vo výške 29 210,49 bez DPH, t.j. 35 052,59 s DPH  

c) „Modernizácia priestorov ZŠ Hodžova pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov“ 
s predpokladanou hodnotou pre všetky tovary, služby, práce súvisiace s projektom podľa tohto 
materiálu max. vo výške 22 209,68 bez DPH, t.j. 26 651,61 s DPH  

d) „Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov“ 
s predpokladanou hodnotou pre všetky tovary, služby, práce súvisiace s projektom podľa tohto 
materiálu max. vo výške 105 961,81 bez DPH, t.j. 127 154,17 s DPH  

e) „Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov“ 
s predpokladanou hodnotou pre všetky tovary, služby, práce súvisiace s projektom podľa tohto 
materiálu max. vo výške 63 924,66 bez DPH, t.j. 76 709,59 s DPH  

f)  „Modernizácia priestorov ZŠ Novomeského pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov“ 
s predpokladanou hodnotou pre všetky tovary, služby, práce súvisiace s projektom podľa tohto 
materiálu max. vo výške 31 994,78 bez DPH, t.j. 38 393,74 s DPH  

g) „Modernizácia priestorov ZŠ Veľkomoravská pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov“ 
s predpokladanou hodnotou pre všetky tovary, služby, práce súvisiace s projektom podľa tohto 
materiálu max. vo výške 78 025,93 bez DPH, t.j. 93 631,12 s DPH  

h) „Modernizácia priestorov ZŠ Východná pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov“ 
s predpokladanou hodnotou pre všetky tovary, služby, práce súvisiace s projektom podľa tohto 
materiálu max. vo výške  33 340,91 bez DPH, t.j. 40 009,09 s DPH 

 
 

Zoznam použitých skratiek: 
 

DPH – daň z pridanej hodnoty 
EÚ- Európska únia 
IROP – Integrovaný regionálny operačný program 
IKT – informačno-komunikačné technológie 
MFO – mestská funkčná oblasť 
MPaRV SR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
NFP - nenávratný finančný príspevok 
PO – prioritná os 
PZ – projektový zámer 
SO pre IROP – sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 
SC – špecifický cieľ 
ZŠ – základná škola 
ŽoNFP – žiadosť o nenávratný finančný príspevok 


