ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE
NENÁVRATNÉHO
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
Dátum odoslania:

Operačný program:

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

Žiadateľ:

Obec Šelpice

Identifikátor (IČO):

00682225

Názov projektu:

Materská škola Šelpice formou modulov

Kód výzvy:

IROP-PO2-SC221-2016-10

Schválené celkové oprávnené
výdavky projektu:

167 500,00 €

Schválená výška NFP:

159 125,00 €

Kód žiadosti o NFP:

NFP302020H388
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1.

Identifikácia žiadateľa

Obchodné meno / názov:

Obec Šelpice

Hlavný identifikátor (IČO):

00682225

Sídlo:

Šelpice, Šelpice 195, 91909

Štát:

Slovensko

Právna forma:

Obec (obecný úrad), mesto (mestský
úrad)

IČO:

00682225

DIČ:

2021147711

IČZ:

Platiteľ DPH:

Nie

IČ DPH / VAT:

Štatutárny orgán
Meno a priezvisko štatutára:

2.

Ružena Opálková

Identifikácia partnera

Nevzťahuje sa

3.

Identifikácia organizačnej zložky zodpovednej za
realizáciu projektu

Nezaevidované

4.

Komunikácia vo veci žiadosti

Subjekt:

OBEC ŠELPICE

Identifikátor (IČO):

00682225

Meno a priezvisko

Adresa na doručovanie písomností

E-mail

Telefonický kontakt

Ružena Opálková

Šelpice 195, 91909 Šelpice

starosta@selpice.eu

0911341347

5.

Identifikácia projektu

Názov projektu:

Materská škola Šelpice formou modulov

Akronym:

MŠ Šelpice

Kód ŽoNFP:

NFP302020H388

Výzva:

IROP-PO2-SC221-2016-10 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

NACE projektu:

Predškolská výchova
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Kategórie regiónov:

LDR - menej rozvinuté regióny

Projekt s relevanciou k
Regionálnym integrovaným
územným stratégiám:

Áno

Projekt s relevanciou k
Udržateľnému rozvoju miest:

Áno

Identifikácia príspevku k princípu
udržateľného rozvoja:

1.

Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania

2.

Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov

3.

Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality

Identifikácia príspevku k princípu
podpory rovnosti mužov a žien a
nediskriminácia:

Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ
302000 - Integrovaný regionálny operačný program
302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Kategorizácia za Konkrétne ciele
Konkrétny cieľ:

302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Oblasť intervencie:

052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku

Hospodárska činnosť:

19 - Vzdelávanie

Typ územia:

03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)

Forma financovania:

01 - Nenávratný grant

6.A Miesto realizácie projektu
P.č.

Štát

Región
(NUTS II)

Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

1.

Slovensko

Západné Slovensko

Trnavský kraj

Trnava

Šelpice

6.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP
Nezaevidované
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7.

Popis projektu

Stručný popis projektu:
Predkladaný projekt „Materská škola Šelpice formou modulov“ je zameraný na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v predškolskom veku v obci Šelpice.
Hlavným cieľom predkladaného projektu je zabezpečiť základné služby v oblasti predprimárneho vzdelávania vo vzťahu k rastúcemu počtu detí v predškolskom
veku v rámci obce Šelpice. Zároveň v súčasnosti v obci Šelpice nie je zriadená žiadna materská škola, pričom zo strany rodičov je veľký záujem o umiestnenie detí
do materskej školy. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý výstavbou jednopodlažnej materskej školy v obci Šelpice, a to modulovým systémom na parcele
KNC 234/3, ktorá je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a nákupom vnútorného vybavenia materskej školy.
Zámerom žiadateľa je vytvoriť materskú školu, kde bude 1 trieda s kapacitou 25 detí a kde bude deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou
školskou dochádzkou poskytovaná celodenná starostlivosť. Vyučovacím jazykom bude slovenský jazyk. V materskej škole budú pracovať 2 pedagogickí
zamestnanci a 2 pomocní zamestnanci.
Poslaním materskej školy bude popri poskytovaní služieb predškolského vzdelávania tiež výchova a vzdelávanie detí obsahujúce prvky inkluzívneho vzdelávania.
Materská škola bude vytvárať bezpečný priestor pre deti v rodinnej vrúcnej atmosfére a bude rozvíjať osobnosť detí.
V obci Šelpice sa realizáciou projektu vytvorí prístup k efektívnej a kvalitnej službe v oblasti predprimárneho vzdelávania detí, čím sa naplnia ciele prioritnej osi 2
Integrovaného regionálneho operačného programu. Vybudovaním novej materskej školy sa rodičia budú môcť ľahšie uplatniť na trhu práce, zlepšia sa podmienky
na zosúladenie ich súkromného a pracovného života, zlepší sa príjmová situácia mladých rodín. Vytvorenie kvalitných služieb starostlivosti o deti v predškolskom
veku bude prínosné aj z hľadiska celkového psychického a mentálneho vývoja detí, rozvoja ich sociálnych zručností vrátane pripravenosti vstúpiť do vzdelávacieho
procesu na základnej škole.

7.1 Popis východiskovej situácie
Predkladaný projekt reaguje na všeobecnú potrebu rozšírenia kapacít materských škôl na území mestskej funkčnej oblasti, a tiež samotnej obce Šelpice.
K 31.12.2015 žilo v obci Šelpice 875 obyvateľov, z toho 477 obyvateľov vo veku 15 až 49 rokov a 38 detí vo veku 0 až 5 rokov (zdroj: Štatistický úrad SR).
Občianska infraštruktúra v oblasti predprimárneho vzdelávania nie je v obci Šelpice zastúpená žiadnou materskou školou. Na základe uvedeného a dostupných
údajov (r. 2015, zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR) teda neexistujú žiadne údaje o počtoch zapísaných detí v materských školách, ani o počtoch
nevyhovených žiadostí. Z hľadiska demografického vývoja sa ale dá predpokladať, že nedostatok voľných kapacít pre umiestnenie detí do materskej školy sa bude
v budúcnosti naďalej prehlbovať.
Absencia materskej školy v obci prináša viacero problémových aspektov napr. vo forme nemožnosti sa zamestnať pre člena domácnosti, ktorý sa o dieťa, ktoré
nemá kam umiestniť celodenne stará. To obmedzuje príjem dotknutej domácnosti a jej životnú úroveň. Osobitne to platí pre domácnosti s dieťaťom vo veku 3
rokov, kedy sa rodičovi končí rodičovská dovolenka.
V súvislosti s rozvojom obce Šelpice možno konštatovať, že z hľadiska bytovej výstavby je tu evidentný záujem obyvateľov o toto územie (blízkosť krajského
mesta Trnava), čo preukazuje aj počet dokončených bytových jednotiek v obci v roku 2016 v počte 15, pričom vydaných stavebných povolení na nové, ešte
nedokončené bytové jednotky bolo 14. Populačný rast v krajskom meste, ktorý podnietil viaceré rodiny hľadať vlastné bývanie v blízkych obciach priamo súvisí aj s
rozvojom bytovej výstavby a záujem o vybudovanie kapacít na umiestnenie detí predškolského veku. Tieto skutočnosti donútili žiadateľa k aktívnemu prístupu k
riešeniu tejto situácie, čo vyústilo aj do prípravy projektu, projektovej dokumentácie a do prípravy tejto žiadosti o NFP.
Vzhľadom na charakter a polohu obce môžeme predpokladať zvýšený záujem zo strany rodičov nielen tých, ktorí tu majú trvalý pobyt, ale i takých, ktorí do obce,
alebo jej blízkosti dennodenne dochádzajú za prácou z blízkych obcí a materskú školu by mali cestou. Projekt svojím rozsahom a charakterom rieši potrebu
vytvorenia kapacít materskej školy.
Predkladaný projekt vytvorenia materskej školy v obci sleduje vyššie uvedené potreby obyvateľov. Prostredníctvom jeho realizácie bude vytvorená potrebná
kapacita miestnej infraštruktúry materských škôl, v ktorej bude môcť byť umiestnených 25 detí (1 trieda). Nové kapacity budú plniť všetky požiadavky z hľadiska
hygieny a bezpečnosti. Vo výchovno-vzdelávacom procese bude preferovaný individuálny prístup ku každému dieťaťu s cieľom rozvoja osobnosti dieťaťa
predškolského veku a jeho spôsobilosti nielen vo vzťahu k školskej pripravenosti a zabezpečeniu prípravy detí na ďalšie vzdelávanie, ale aj vo vzťahu k
pripravenosti na život v spoločnosti.
Existujúci areál, kde bude situovaná plánovaná materská škola sa nachádza v zastavanom území, v obci Šelpice. Objekt navrhovanej materskej školy bude
umiestnený na nezastavanej parcele s parcelným číslom reg. C. 234/3. vo vlastníctve žiadateľa. Z uvedeného vyplýva, že majetkovo-právne vzťahy k predmetným
nehnuteľnostiam sú vysporiadané, bez akéhokoľvek rizika pri implementácii a následnej udržateľnosti projektu. V zmysle aktuálneho listu vlastníctva sa jedná o
plochu, ktorej druh a spôsob využitia je definovaný ako záhrada. V zmysle platného územného plánu obce Šelpice sa však jedná o plochy vymedzené pre stavby
sociálnej vybavenosti. Navrhovaná materská škola je tak v súlade s platným územným plánom obce. Prevažnú časť zástavby v okolí tvorí individuálna výstavba
rodinných domov, a tiež plochy a objekty občianskej vybavenosti. Pozemok je mierne svahovitý, klesá z juhozápadnej strany na severovýchodnú cca. 1 m na dĺžku
30m. Pozemok je oplotený. Nachádzajú sa na ňom prvky záhradného mobiliáru a niekoľko detských preliezačiek. Stredom pozemku vedie betónový spevnený
chodník. Vstup na pozemok je z juhozápadnej strany z miestnej obslužnej komunikácii. Vstup je zabezpečený existujúcou oceľovou dvojkrídlovou bránou. Pre
navrhovanú materskú školu sa uvažuje s realizáciou nových prípojok inžinierskych sietí. Tie budú realizované napojením na existujúce verejné inžinierske siete
vedené popri pozemku stavebníka. K realizácii stavebných prác je vypracovaná projektová dokumentácia v štádiu projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie. Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnený stavby a následne stavebného povolenia na uvedenú stavbu bola spolu s projektovou
dokumentáciou odoslaná na príslušný stavebný úrad dňa 20.9.2016.
Keďže projekt pojednáva o výstavbe novej materskej školy v obci, obec už dňa 01.02.2016 požiadala Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky o zaradenie materskej školy do siete škôl a zariadení v zmysle zákona č. 593/2003 Z.z. Predškolská výchova bude realizovaná realizovať v zmysle
školského vzdelávacieho programu a bude zabezpečovaná kvalifikovanými učiteľkami, ktoré budú zodpovedné za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu
v MŠ. Tento dokument bude vypracovaný na základe Štátneho inovatívneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0 a bude v súlade s
princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Rozhodujúcimi dôvodmi preukazujúcimi účelnosť, vhodnosť a oprávnenosť realizácie jednotlivých aktivít projektu je prioritne zabezpečenie zvýšenia hrubej
zaškolenosti detí materskej školy so zohľadnením sociálnej situácie obyvateľstva a pri rešpektovaní trvale udržateľného rozvoja územia. Predkladaný projekt
svojím obsahom korešponduje so štátnym a školským vzdelávacím programom zameraným na rozvíjanie základných kľúčových kompetencií detí.
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7.2 Spôsob realizácie aktivít projektu
Projekt bol pripravený na základe zhodnotenia východiskovej situácie, variantných riešení a identifikovaných rizík. Optimálne riešenie bolo rozpracované do
projektu, rozpočet pre stavebnú časť bol stanovený na základe ukončeného verejného obstarávania - viťaznej ponuky. Rozpočet na vnútorné vybavenie MŠ bol
stanovený na základe prieskumu trhových cien jednotlivých položiek. Podrobný popis realizovaných stavebných prác aj v nadväznosti na existujúcu infraštruktúru
obsahuje vyhotovená projektová dokumentácia. Projekt bude realizovaný dodávateľsky po ukončení verejného obstarávania a uzatvorení zmluvy s úspešnými
uchádzačmi v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Následne bude prebiehať samotná realizácia výstavby budovy materskej školy a
inštalácia jej vnútorného vybavenia. Realizácia projektu je naplánovaná na obdobie 03/2017-09/2018 so zahrnutím obdobia školských prázdnin, tak aby od
09/2017 v rámci nového školského roku už mohla byť spustená prevádzka novej materskej školy v jednej plnohodnotnej triede.
Predkladaný projekt rieši v zmysle oprávnenosti výzvy vybrané aktivity:
Aktivita 1: Výstavba materskej školy
Aktivita 2: Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy
Realizáciou týchto aktivít bude zabezpečené kvalitné vzdelávanie a starostlivosť v ranom veku dieťaťa. Cieľom investora je výstavba jednopodlažnej materskej
školy modulovým systémom. V materskej škole vznikne jedna herňa so spálňou s kapacitou 25 detí, hygienické zariadenie pre herňu, šatňa pre deti, zázemie pre
pedagógov, riaditeľňa s izolačnou miestnosťou, zázemie kuchyne, jedáleň, priestor pre upratovačku s výlevkou a technická miestnosť. Vnútorné materiálnotechnické vybavenie MŠ pozostáva z obstarania a inštalácie vybavenie herne a spálne, kúpeľne, kuchyne a vybavenia riaditeľne v požadovanom rozsahu.
Časová následnosť realizácie projektu:
1. Projektová príprava a vypracovanie projektovej dokumentácie – projektová dokumentácia k stavebnému konaniu bola vypracovaná autorizovaným
stavebným inžinierom Ing. Andrejom Marcíkom
2. Stavebné konanie – žiadosť o vydanie stavebného povolenia bola na príslušný stavebný úrad podaná 20.09.2016.
3. Príprava, vypracovanie a predloženie projektového zámeru v období 12/2016-01/2017.
4. Výber dodávateľa stavebných prác a dodávok – proces verejného obstarávania v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
5. Vypracovanie a predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) vrátane podpornej dokumentácie.
6. Fyzická realizácia projektu – stavebné práce a dodávky vnútorného vybavenia.
7. Predpokladané schválenie ŽoNFP a podpísanie Zmluvy o NFP s riadiacim orgánom.
8. Vykonávanie činností spojených s publicitou a informovaním počas realizácie projektu.
9. Implementácia projektu vrátane predkladania priebežných monitorovacích správ a žiadostí o platbu.
10. Kolaudačné konanie, predloženie záverečnej žiadosti o platbu a záverečnej monitorovacej správy projektu.
11. Vykonávanie činností spojených s publicitou a informovaním po ukončení projektu.
12. Navýšenie počtu zapísaných detí maximálne do 12 mesiacov odo dňa finančného ukončenia projektu.
13. Predkladanie následných monitorovacích správ.
Navrhovaná materská škola je riešená formou zostavy modulového systému. Jedná sa o modulový systém, vonkajší rozmer jednotlivých modulov je 2,5x8,0m,
2,75x8,0m, 3,0x8,0m. Vnútorná svetlá výška miestností je 3,0m s 2,7 m. Objekt bude založený na stupňovitých základových pätkách premenlivých výšok v
závislosti od profilu terénu. Modulový systém má oceľovú nosnú konštrukciu, podľa výrobcu, v zmysle odporúčaní statika.
Z hľadiska hygienických požiadaviek je nutné, aby všetky použité materiály predstavovali zdravotne nezávadný materiál spĺňajúci všetky požadované hygienické
kritériá. Je nutné, aby všetky použité materiály boli certifikované pre Slovenský trh, alebo v krajinách Európskej únie s doloženým certifikátom o zhode. Tieto
certifikáty dodá dodávateľ stavby ešte pred realizáciou stavby.
Navrhovaná materská škola je riešená výstavbou jedného nadzemného podlažia bez podpivničenia, so zastrešením plochou strechou. Hlavný vstup do objektu
materskej školy je situovaný z juhovýchodnej strany objektu po plánovaných spevnených plochách, ktoré s výnimkou spevnenej plochy pred samostatným
hlavným vstupom, nie sú predmetom projektovej dokumentácie. K hlavnému vstupu do objektu sa dovedie chodník, riešenie chodníka vrátane napojenie chodníka
k objektu sa zrealizuje bezbariérovo. Chodník sa napojí na existujúci areálový chodník. Zo severovýchodnej strany objektu je navrhnutý únikový východ z herne, ku
ktorému je zabezpečený prístup vonkajšími betónovými schodmi vzhľadom na prevýšenie terénu. Schody sú z dvoch strán zabezpečené oceľovým zábradlím
výšky min. 900 mm. Zo severozápadnej strany objektu je situovaný vstup do zázemia kuchyne materskej školy. K vstupu vedú vonkajšie betónové schody vo
forme jedného betónového stupňa. Podesta pred vstupom je vzhľadom na klesajúci terén chránená jednostranným oceľovým zábradlím výšky min. 900 mm. Pre
navrhovanú materskú školu sa uvažuje s realizáciou nových prípojok inžinierskych sietí. Navrhuje sa nová prípojka vody z existujúceho verejného vodovodu
vedúceho popri pozemku stavebníka, nová kanalizačná prípojka pre splaškovú kanalizáciu, ktorá bude napojená na existujúcu verejnú kanalizáciu vedúcu popri
pozemku stavebníka, nová zemná prípojka NN z existujúceho stĺpa verejnej vzdušnej distribučnej siete NN a dažďové vody sa riešia formou vsaku do vsakovacích
boxov na pozemku stavebníka. Vstup na pozemok ako aj jeho napojenie na existujúcu miestnu obslužnú komunikáciu sa nemení.
Objekt má obdĺžnikový pôdorys celkových rozm. 27,955x 8,32m. Výška objektu je cca. 4,4 mm od spodnej časti sokla. Svojou pozdĺžnou osou je objekt orientovaný
juhozápad – severovýchod. Hmotové riešenie objektu sa vyznačuje jednoduchým kubickým stvárnením objektu, ktorá je z hornej strany ukončená plochou
strechou s vyvýšenými atikami. Jednoduchá hmota objektu je zo strany exteriéru doplnená vonkajšími doplnkovými konštrukciami ako sú vonkajšie betónové
schody pri únikovom východe z herne, schody pri vstupe do zázemia kuchyne a striešky nad vstupmi. Dané konštrukcie obohacujú architektonické stvárnenie
striedmeho výzoru objektu. Atiky sú riešené formou oplechovania a sú mierne vysadené oproti fasáde objektu. Pozdĺžne priečelia navrhovaného objektu sú
orientované na juhovýchodnú a severozápadnú stranu. Na juhovýchodnej fasáde je situovaný navrhovaný hlavný vstup do objektu. Hlavný vstup je sprístupnený
chodníkom v bezbariérovom prevedení (chodníky a spevnené plochy s výnimkou spevnenej plochy pred hlavným vstupom do objektu, vonkajších betónových
schodov a vsakovacích chodníkov, nie sú predmetom projektovej dokumentácie). Hlavný vstup do objektu sa navrhuje z juhovýchodnej strany a je chránený
strieškou. Cez zádverie sa vstupuje do vstupnej haly. Vstupná hala je situovaná centrálne a je z nej zabezpečený prístup do nasledovných častí objektu. Napravo
od vstupnej haly je situovaná herňa so spálňou, do ktorej sa vchádza cez šatňu. Zo šatne je možný buď priami vstup do herne, prípadne cez hygienické zázemie
herne, umyváreň (5 x umývadlo, 5 x záchodová misa). Herňa má tiež samostatný vstup z exteriéru, ktorý slúži ako úniková cesta. Výškový rozdiel medzi podlahou
herne a vonkajším upraveným terénom je prekonaný vonkajšími betónovými schodmi. Napravo od vstupu je tiež situovaný priestor izolačnej miestnosti s
riaditeľňou a šatňa pedagógov s WC s priamym vstupom zo vstupnej haly. Priamo oproti vstupu je zo vstupnej haly zabezpečený vstup do priestoru technickej
miestnosti. Naľavo od vstupnej haly je situovaná jedáleň a kuchyňa. Zázemie kuchyne je sprístupnené samostatným vstupom zo severozápadnej strany objektu.
Vstupnými dverami sa vchádza do vstupnej chodby, z ktorej je po stranách prístup do šatne personálu kuchyne a do skladu a priamo oproti vstupu sú dvere do
kuchyne. Prístup k samostatnému vstupu do zázemia kuchyne je po plánovaných spevnených areálových plochách, ktoré ale nie sú predmetom projektovej
dokumentácie. Stravovanie pre potreby navrhovanej materskej školy je zabezpečené v navrhovanom objekte formou kuchyne. Navrhuje sa jedáleň s kapacitou 18
sedení , čo umožňuje dvojitú obrátkovosť pri stravovaní všetkých detí materskej školy.
Zo severovýchodnej strany objektu je navrhnutý únikový východ z herne, ku ktorému je zabezpečený prístup vonkajšími betónovými schodmi vzhľadom na
prevýšenie terénu. Schody sú z dvoch strán zabezpečené oceľovým zábradlím výšky min. 900 mm. Zo severozápadnej strany objektu je situovaný vstup do
zázemia kuchyne materskej školy. K vstupu vedú vonkajšie betónové schody vo forme jedného betónového stupňa. Podesta pred vstupom je vzhľadom na
klesajúci terén chránená jednostranným oceľovým zábradlím výšky min. 900 mm. Tiež sú tú situované okno do šatne personálu kuchyne, okno do skladu kuchyne,
okno do izolačnej miestnosti s riaditeľňou a okno do umyvárne detí.
Podstatný vplyv na výtvarnom riešení objektu má farebnosť objektu. Fasáda sa navrhuje bielej farby v kombinácii s farebnými plochami podľa architektonickej
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štúdie. Jedná sa o abstrahovaný ľudový vzor z oblasti. Farebnosť objektu je riešená v kombinácii odtieňov troch farieb. Šedé sokle a atiky, vrátane klampiarskych
prvkov a šedých rámov okien, v kombinácii s čistým líniami bielych fasád obohatených abstrahovaným ľudovým vzorom modrej farby. Uvedené farebné riešenie je
odporúčané. Farebné riešenie je možné zmeniť počas realizácie podľa požiadaviek stavebníka, so súhlasom projektanta. Farba sa určí zo základných farieb
zvoleného výrobcu.
Napojenie prístavby materskej školy bude riešené navrhovanými prípojkami. Navrhovaný objekt bude zásobovaný pitnou vodou projektovanou vodovodnou
prípojkou, ktorá bude napojená na vonkajší jestvujúci vodovod, vedený v ulici popri parcele investora. Na parcele investora v trase projektovanej vodovodnej
prípojky sa osadí projektovaná vodomerná šachta. V šachte sa osadí projektovaná vodomerná zostava s fakturačným vodomerom pre objekt materskej školy.
Objekt bude odkanalizovaný do verejnej kanalizácie, do projektovanej kanalizačnej prípojky. Riešenie odvodu dažďových vôd je navrhnuté na pozemku stavebníka
do vsakovacích boxov. Objekt materskej školy bude napájaný navrhovanou prípojkou NN. Prípojka sa navrhuje zo vzdušného vedenia z existujúceho
stĺpa NN. Na stĺpe sa osadí PRIS (poistná rozpojovacia a istiaca skriňa) a následne sa zemou káblom
napojí elektromerový rozvádzač, v ktorom bude situované meranie spotreby elektrickej energie.
Realizácia novostavby jednopodlažnej modulovej materskej školy v obci Šelpice a jej prevádzka, nebudú mať v globále zhoršujúci vplyv na životné prostredie. Celá
prevádzka bude zabezpečená a chránená proti prípadným únikom nebezpečných látok pre životné prostredie. Napojením sa na inžinierske siete bude stavba
spĺňať príslušné predpisy o ochrane životného prostredia. Domový odpad (tuhý komunálny odpad) sa bude skladovať na existujúcom stanovisku v určených
kontajneroch umiestnených v areály riešeného objektu, na parcele stavebníka.
Materská škola bude uvedená do prevádzky po jej komplexnom dokončení ako jednotný celok. Neuvažuje sa o postupnom alebo predčasnom prevádzkovaní časti
stavby. V prípade požiadavky zo strany prevádzkovateľa je možné aj postupné odovzdanie častí stavby do prevádzky. Údaje o prípadnom predčasnom
prevádzkovaní častí stavby budú určené pred zahájením realizácie diela po dohode stavebníka s dodávateľom stavby.
Pri realizačných prácach je nutné dodržiavať všetky platné zákony, vyhlášky, predpisy a nariadenia o bezpečnosti pri práci, najmä však bezpečnosť práce
a technických zariadení pri stavebných prácach. Táto vyhláška platí pre prípravu, vykonávanie stavebných, montážnych a udržiavacích prác s nimi súvisiacimi
a vzťahuje sa na všetky právnické a fyzické osoby vykonávajúce dodávateľským spôsobom stavebné práce a ich pracovníkov. Pri stavbe budú dodržané
všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb podľa stavieb podľa §43 a §48 - §52 stavebného zákona, príslušné technické normy, hygienické,
protipožiarne, bezpečnostné normy a príslušné ustanovenia vyhlášky číslo 532/2002 Zbierky zákonov. Pri uskutočňovaní stavebných prác sa budú dodržiavať
predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a ochrany zdravia osôb na stavenisku. Stavenisko musí spĺňať ustanovenia §43, odstavec 3
stavebného zákona. Bezpečnosť práce bude v súlade s nasledujúcimi zákonmi a vyhláškami:
- Zákon NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Nariadenie vlády SR č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- ďalej nariadenia vlády SR: č.281/2006 Z. z., 391/2006 Z. z., 392/2006 Z. z. a i.
V rámci obstarania materiálno – technického vybavenia MŠ sa uvažuje o zakúpení vnútorného vybavenia, ktoré bude využité pre potreby novostavby materskej
školy. Toto vybavenie pozostáva z:
- vybavenia herne a spálne (ako sú napr. zostavy nábytku, skrine, lavičky, postieľky, stolíky, stoličky, koberce, didaktické pomôcky a iné.)
- vybavenie kúpeľne (ako napr. vešiaková stena, uteráky a iné.)
- vybavenie kuchyne (ako napr. sporák, univerzálny robot, chladnička s mrazničkou, umývačka riadu, hrnce, taniere, šálky, príbory, kuchynská linka, mikrovlnná rúra
a iné),
- vybavenie riaditeľne (kancelársky nábytok...)
Materiálno-technické vybavenie zahŕňa rôzne edukačné pomôcky podporujúce jemnú motoriku, tvorivosť, orientáciu v priestore, logické myslenie, pomôcky
zvyšujúce prírodovednú, komunikačnú, matematickú a grafomotorickú gramotnosť, ale aj zručnosti v oblasti digitálnych technológií. Ďalej toto vybavenie zahŕňa aj
rôzne výtvarné pomôcky a pomôcky pre zabezpečenie pohybovej výchovy detí.
Uvedené materiálno technické vybavene MŠ bude obsahovať aj pomôcky pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, podporujúce rôzne formy
inkluzívneho vzdelávania ako sú napr. rôzne didaktické pomôcky pre rozvoj komunikačných schopností (učia deti vyjadrovať sa), pomôcky pre zrakovo postihnuté
deti, ako sú špeciálne skladačky, lupy, resp. pomôcky zameriavajúce sa na rozvoj hmatových schopností. Ďalej tu budú využité rôzne edukačné pomôcky na
trénovanie pozornosti hlavne hyperaktívnych detí. Okrem spomínaných prvkov inkluzívneho vzdelávania, ktoré umožnia prístup k službám tejto MŠ aj deťom so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, bude MŠ disponovať aj prvkami, ktoré umožnia využívanie aj deťom so zdravotným postihnutím, nakoľko budova
bude spolu so sociálnymi zariadeniami plne bezbariérová. Okrem týchto opatrení sa počíta aj obstaraním rôznych pomôcok pre rozvoj pohybových schopností
takýchto detí, ako sú napríklad fitlopty, kladinky na trénovanie rovnováhy, koberce na ploché nohy a iné.
Výdavky na podporné aktivity projektu (informovanosť a komunikácia a riadenie projektu) si bude obec realizovať z vlastných zdrojov.
Predmetná investícia je v súlade s „Spoločným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej funkčnej oblasti Trnava“, ktorý predstavuje strednodobý
rozvojový dokument, ktorý určuje hlavné smery rozvoja tejto mestskej funkčnej oblasti, v ktorej je spolu 15 obcí + mesto Trnava. V rámci jeho SWOT analýzy sa
medzi slabými stránkami uvádza nedostatok miest v materských školách. V strategickej časti tohto dokumentu s názvom „Možnosti spolupráce obcí v MFO
Trnava“ sa pre oblasť „Regionálne školstvo“ sleduje spoločná stratégia rozvoja predškolských a školských zariadení reagujúca na nové a očakávané trendy, ako je
napríklad prechodné zvýšenie počtu tried v materských školách vo väzbe na demografický vývoj. Strategické ciele a opatrenia, ktoré sú tu uvedené, korešpondujú
s predmetom predkladaného projektu, a to v rámci strategického cieľa „B. Sociálne a environmentálne zodpovedný región“, špecifický cieľ „B.1 Kvalitnejšie
regionálne školstvo“, opatrenie „Rozšírenie kapacít existujúcich materských škôl“, a ktorého výstupom je rozšírenie kapacít materských škôl. Podľa projektov, resp.
aktivít školskej politiky MFO je tu tiež uvádzaná potreba výstavby materskej školy v obciach kde nie je, čo je ako jediná zo všetkých obcí MFO práve obec Šelpice.
Daný dokument nadväzuje aj na príslušné strategické dokumenty a programové dokumenty podpory regionálneho rozvoja na národnej a regionálnej úrovni: na
národnej úrovni nadväzuje na národné rozvojové plány – Program rozvoja vidieka, Národný strategický referenčný rámec a operačné programy. Na regionálnej
úrovni je predkladaný projekt je v súlade s aktuálnym Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020, ktorý
v rámci Prioritnej oblasti sociálnej a jej Špecifického cieľa 2.1. „Vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj vzdelávania“ definuje Opatrenie 2.1.1. Rozširovanie
kapacít existujúcich objektov predškolských a školských zariadení všetkých typov prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (možnosť
využitia kontajnerových stavieb), ktorý sa uskutočňuje aktivitou, ktorá zahŕňa aj výstavbu predškolských zariadení, a tiež bezbariérový prístup.
Potreba vytvárania nových tried v materských školách a navyšovanie ich kapacity je uvádzaná aj v Integrovanej územnej stratégii udržateľného mestského rozvoja
mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na roky 2014 – 2020. V rámci strategickej časti dokumentu prioritná os č. 2 „Ľahší prístup k efektívnym
a kvalitnejším verejným službám na území MFO Trnava“, špecifický cieľ č. 2.2.1:
Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl sú uvádzané nasledovné priority v oblasti predprimárneho vzdelávania v MFO:
- vytvorenie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami (t. j. deti so zdravotným a sociálnym znevýhodnením)
v MŠ s bežnou populáciou, ktoré v súčasnosti v rámci MFO absentuje,
- zvýšenie zaškolenosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na deti z MRK, čo prispeje k zvýšeniu ich intelektuálnej a sociálnej úrovne pri
nástupe na plnenie povinnej školskej dochádzky.
V MFO Trnava (obzvlášť v obci Šelpice) nie je v súčasnosti zabezpečená potrebná dostupnosť kvalitných a cenovo prístupných zariadení starostlivosti o deti v
predškolskom veku. To znižuje celkovú zaškolenosť detí a výrazne limituje využívanie predškolského vzdelávania k vytváraniu študijných schopností a sociálnej
integrácie detí so zdravotným znevýhodnením, ako aj detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Stavebný objekt, ktorý je predmetom predkladaného projektu, bude plne bezbariérový v súlade s princípmi univerzálneho navrhovania podľa čl. 9 a 19 Dohovoru
OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a napĺňa požiadavky v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku.
Areál novovybudovanej materskej školy bude prístupný bezbariérovo, pričom v jeho okolí budú vybudované spevnené plochy. V rámci riešenia vstupu do objektu
materskej školy sa pomocou bezbariérového napojenia chodníka pre osoby so zníženou pohyblivosťou vybuduje bezbariérový vstup do budovy materskej školy.
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Novovybudovaná trieda bude mať vlastné bezbariérové sociálne zariadenie. Prechody medzi vnútornými miestnosťami budú svojimi rozmermi spĺňať podmienky
bezbariérovosti. Vytvoria sa tak podmienky pre začlenenie zdravotne znevýhodnených detí do predprimárneho vzdelávania v materskej škole a naplní sa súlad
predkladaného projektu s horizontálnym princípom nediskriminácia. Okrem začlenenia detí s obmedzenou schopnosťou pohybu je tento princíp v projekte
chápaný a uplatňovaný aj v súvislosti so zdravotne postihnutými rodičmi, ktorých deti budú navštevovať túto MŠ. Rovnako aj im bude umožnený bezbariérový
prístup do budovy, s cieľom umožniť im podieľať sa na všetkých aspektoch života.
Projekt rešpektuje rovnaké právo všetkých osôb so zdravotným postihnutím žiť s rovnakými možnosťami voľby na rovnoprávnom základe s ostatnými, a ich plné
začlenenie a zapojenie do spoločnosti. Rovnako zabezpečuje, aby služby a zariadenia predprimárneho vzdelávania boli za rovnakých podmienok prístupné
osobám so zdravotným postihnutím a aby zohľadňovali ich potreby.
Žiadateľ zabezpečí aktivity súvisiace s informovaním a komunikáciou projektu. Verejnosť bude informovaná o realizácii projektu v priebehu jeho realizácie
prostredníctvom oznamu, ktorý bude uvedený na webovom sídle žiadateľa (www.selpice.eu). Na mieste realizácie projektu bude umiestnená tlačená informácia
(plagát) o realizácii projektu. Po ukončení projektu bude na mieste jeho realizácia osadená pamätná doska.
Všetky publikačné aktivity a informačné materiály budú obsahovo a štruktúrou zodpovedať požiadavkám uvedeným v prílohe XII Nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) č. 1303/2013 a budú v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu IROP. Realizácia všetkých aktivít v oblasti informovania a
komunikácie bude financovaná z vlastných zdrojov žiadateľa.

7.3 Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu
Realizáciou predkladaného projektu sa vybuduje nová materská škola v obci Šelpice, čím dôjde k vytvoreniu nových kapacít infraštruktúry vzdelávacích zariadení
predškolského charakteru. Projekt bude mať významný sociálny prínos v podobe zavedenia kvalitného predprimárneho vzdelávania do obce. Realizáciou projektu
sa dosiahne zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl a zvýši sa tak kvalita života obyvateľov obce Šelpice, najmä mladých rodín s deťmi.
Socio-ekonomické prínosy projektu po jeho realizácii:
- vybudovaním materskej školy sa vytvorí chýbajúca kapacita pre umiestnenie detí do tohto vzdelávacieho zariadenia predškolského charakteru v obci a rodičia sa
budú môcť ľahšie uplatniť na trhu práce, zlepší sa príjmová úroveň domácností a životný štandard mladých rodín;
- projekt napomôže zosúladiť rodinný a pracovný život mladých rodín;
- zlepšenie dostupnosti kvalitných služieb starostlivosti o dieťa bude prínosné aj z hľadiska celkového psychického a mentálneho vývoja detí, rozvoja ich
sociálnych zručností vrátane pripravenosti vstúpiť do vzdelávacieho procesu na základnej škole;
- zvýšenie zamestnanosti vytvorením štyroch nových pracovných miest (2 pedagogickí zamestnanci, 2 ostatní/pomocní zamestnanci);
- V rámci vnútorného vybavenia bude MŠ pri zvýšenej kapacite zodpovedať aj aktuálnym potrebám školského vzdelávacieho programu, pričom bude spĺňať aj
podmienku umožnenia prístupu deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prípadne zdravotným postihnutím, nakoľko bude zabezpečená jej úplná
bezbariérovosť.
V zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní bude nová MŠ podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej,
morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a
vekovými osobitosťami detí. Predškolská výchova bude uskutočňovaná podľa školského vzdelávacieho programu. Predškolská výchova bude zabezpečovaná
kvalifikovanými učiteľkami, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu v škole.
Schopnosť finančne realizovať uvedený projekt ovplyvňujú viaceré faktory, a to najmä schopnosť zrealizovať projekt pri plánovaných nákladoch s minimálnymi
neočakávanými výdavkami a v neposlednom rade životaschopná prevádzková fáza investície. Žiadateľ má vytvorené dostatočné finančné rezervy na povinné 5%né spolufinancovanie projektu v predloženom rozsahu, rovnako aj zabezpečené poskytnutie úveru na krytie výdavkov mimo výšky oprávnených výdavkov
stanovených na základe počtu novovytvorených miest v tejto materskej škole.
Prevádzka materskej školy bude financovaná z príspevkov obce, príspevkov od rodičov detí vo forme školného a príspevkov na stravu. Na prevádzku materskej
školy bude tiež prispievať žiadateľ z vlastných finančných zdrojov, z darov a rôznych zbierok. Žiadateľ bude zabezpečovať pravidelnú údržbu a monitoring
novovybudovaných priestorov, budú odstraňované prípadné defekty a poruchy. Zabezpečenie udržateľnosti predkladaného projektu bude podložené aj záručnými
podmienkami vzťahujúcimi sa na uvedené dielo, ktoré sú špecifikované v zmluve s víťazným uchádzačom, ktorý vzišiel z uskutočneného verejného obstarávania.
V prípade poškodenia stavby z titulu nekvalitne vykonaných prác ich bude musieť opraviť dodávateľ stavebných prác na vlastné náklady.
Z dlhodobého hľadiska môžeme konštatovať, že prevádzka materskej školy je udržateľná. Ciele projektu ako i jeho výsledky a dopady sú navrhnuté reálne
a zohľadňujú dosiahnuteľné parametre vzhľadom na technické riešenie projektu. Riziká z nedosiahnutia stanovených merateľných ukazovateľov preto
považujeme za minimálne, nakoľko ich hodnoty sú stanovené na základe spracovanej projektovej dokumentácie, zrealizovaných prepočtov a zohľadňujú súčasnú
situáciu. Zrealizovaním predkladaného projektu sa vytvorí priestor pre vytvorenie jednej triedy na umiestnenie 25 detí v tejto materskej škole. Uspokojí sa tak
zvýšený dopyt zo strany rodičov po umiestnení detí v materskej škole v obci Šelpice.
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7.4 Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa
Žiadateľ má prostredníctvom vlastných ľudských zdrojov a svojich predchádzajúcich skúseností dostatočné odborné predpoklady v oblasti administrácie a
odborného vedenia projektu, ktoré sa ešte prehĺbia a budú garantované externým projektovým manažmentom. Zmluvný vzťah s poradenskou spoločnosťou bude
obsahovať poskytovanie služieb poradenskej a konzultačnej činnosti v rámci implementácie a monitoringu projektu. Poradenská spoločnosť by mala mať
preukázateľné odborné skúsenosti v príprave a implementácii projektov z fondov ES, čo bude tvoriť záruku vysokej kvality administratívneho a odborného
zabezpečenia realizácie projektu. Zmluvný vzťah na externý manažment bude stanovený na celé obdobie trvania projektu, takže odborné a administratívne
kapacity budú pre realizáciu projektu zabezpečené počas celej doby jeho trvania. Žiadateľ má tiež vlastné skúsenosti s implementáciou viacerých projektov
spolufinancovaných z verejných/európskych zdrojov a dostatočné administratívne, materiálne a odborné kapacity pre úspešnú realizačnú fázu projektu. Interné
riadenie projektu bude zastrešovať štatutárny zástupca žiadateľa – starostka obce Šelpice Ružena Opálková, pričom bude mať v kompetencii evidenciu a
archiváciu všetkých dokladov súvisiacich s prípravou a realizáciou projektu, t.j. dokumentáciu k ŽoNFP, dokumentáciu k verejnému obstarávaniu, zmluvu o
poskytnutí NFP, stavebný denník, preberacie protokoly, faktúry a doklady o úhrade faktúr. Účtovnú evidenciu súvisiacu s projektom bude mať na starosti
pracovníčka obecného úradu Dana Depešová (stredoškolské odborné vzdelanie s maturitou, prax 25 rokov). Odborný dozor samotnej stavby bude vykonávať
externý stavebný dozor, ktorý bude odborne spôsobilou osobou (kompetentnou vykonávať činnosť stavebného dozoru na konkrétny typ stavby) vybranou v
procese verejného obstarávania. Počas realizácie stavby bude potrebné zabezpečiť aj službu autorského dohľadu.
Skúsenosti s realizáciou obdobných projektov:
Poskytnutie dotácie:
• v r. 2007 z Environmentálneho fondu poskytnutá dotácia v sume 5,500.000.- SK na výstavbu kanalizácie 1. etapa,
• v r. 2010 z Environmentálneho fondu poskytnutá dotácia v sume 60.000.- EUR na výstavbu kanalizácie,
Výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie, externý projektový manažment, publicitu projektu, verejné obstarávanie a odborný stavebný dozor si
neuplatňujeme ako oprávnené. Budú financované z vlastných finančných zdrojov žiadateľa.
Pokiaľ ide o riziká (udržateľnosti) projektu, tie predstavuje možné nenaplnenie vytvorenej kapacity materskej školy po realizácii projektu. Táto situácia je vysoko
nepravdepodobná vzhľadom na veľký záujem rodičov o umiestnenie svojich detí do obecnej materskej školy, ako aj predpokladanému budúcemu prírastku
novonarodených detí vzhľadom k rozvoju výstavby a príchodu mladých rodín do obce. Ako jedno z rizík technickej, resp. prevádzkovej udržateľnosti projektu
uvádzame aj riziko poškodenia budovy a areálu materskej školy z dôvodu vyššej moci, ktoré eliminujeme poistením budovy materskej školy a jej vnútorné
vybavenia. Jeden z možných problémov udržateľnosti projektu predstavuje aj vznik problémov pri realizácii diela na strane dodávateľa, ktoré však dôsledne
eliminujeme nastavením správnych a adekvátnych podmienok účasti na verejnom obstarávaní a nastavením zmluvných podmienok (záručné podmienky,
odstránenie vád a dokončenie nedorobkov, zodpovednosť za škodu, zmluvné pokuty v prípade nedodržania lehoty dodania diela, nutná prítomnosť stavebného
dozoru, dodržiavanie pravidelných kontrolných dní a pod.). Ďalšie riziko prestavuje otvorenie inej (súkromnej) materskej školy v obci, ktorá by tvorila konkurenčné
prostredie v oblasti predprimárneho vzdelávania. Vzhľadom na to, že poplatky za školné a stravné dieťaťa v obecnej MŠ budú môcť byť podstatne nižšie ako
poplatky vyberané súkromnou škôlkou, je to pre obecnú MŠ podstatná konkurenčná výhoda.
Ľudský kapitál je rozhodujúcim faktorom pri realizácii projektu. Pri správnom riadení a vhodne zvolenom projektovom tíme je možné predísť akýmkoľvek rizikám
(plnenie zmluvných povinností) a zvládnuť celý proces implementácie ako i následného monitoringu. Kombináciou osôb z interného a externého prostredia
(výdavky na externé riadenie projektu, stavebný dozor a autorský dohľad si neuplatňujeme) vytvárame optimálne zloženie tímu, ktorý bude okrem kvality
disponovať vnútorným a vonkajším pohľadom na proces implementácie projektu.

8.

Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

9.

Harmonogram realizácie schválených aktivít

Celková dĺžka realizácie schválených aktivít projektu (v mesiacoch):
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9.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP
Subjekt:

OBEC ŠELPICE

Identifikátor (IČO):

00682225

Schválené hlavné aktivity projektu
Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:
Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

302020041U044 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)

302H38800001 - Výstavba materskej školy

Začiatok realizácie

Koniec realizácie

4.2017

9.2017

302020041U048 - E. UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)

302H38800002 - Obstaranie materiálnotechnického vybavenia materskej školy

Začiatok realizácie

Koniec realizácie

4.2017

9.2017

Začiatok realizácie

Koniec realizácie

4.2017

9.2017

Schválené podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:

Podporné aktivity

9.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované
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10. Schválené aktivity projektu a očakávané
merateľné ukazovatele
10.1 Schválené aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele
Kód:

P0067

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry
materských škôl

Čas plnenia:

osoby
K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota:
Typ závislosti ukazovateľa:
Identifikátor (IČO):

25,0000
Súčet

Subjekt:

OBEC ŠELPICE

00682225

Konkrétny cieľ:

302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity:

302020041U044 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

302H38800001 - Výstavba materskej školy

25

Kód:

P0228

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Počet nových verejných budov

Čas plnenia:

počet
K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota:
Typ závislosti ukazovateľa:
Identifikátor (IČO):

1,0000
Súčet

Subjekt:

OBEC ŠELPICE

00682225

Konkrétny cieľ:

302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity:

302020041U044 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

302H38800001 - Výstavba materskej školy

1

Kód:

P0300

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Počet podporených materských škôl

Čas plnenia:

počet
K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota:
Typ závislosti ukazovateľa:
Identifikátor (IČO):

1,0000
Súčet

Subjekt:

OBEC ŠELPICE

00682225

Konkrétny cieľ:

302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity:

302020041U044 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

302H38800001 - Výstavba materskej školy
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Kód:

P0613

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Podlahová plocha nových verejných budov

Čas plnenia:

m2
K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota:

200,6600

Typ závislosti ukazovateľa:
Identifikátor (IČO):

Súčet

Subjekt:

OBEC ŠELPICE

00682225

Konkrétny cieľ:

302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity:

302020041U044 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

302H38800001 - Výstavba materskej školy

200,66

Kód:

P0617

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Nové alebo renovované verejné alebo obchodné
budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo
renovované verejné alebo komerčné budovy na
území mestského rozvoja

Čas plnenia:

m2
K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota:

200,6600

Typ závislosti ukazovateľa:
Identifikátor (IČO):

Súčet

Subjekt:

OBEC ŠELPICE

00682225

Konkrétny cieľ:

302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity:

302020041U044 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

302H38800001 - Výstavba materskej školy

200,66

Kód:

P0867

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Počet podporených materských škôl materiálnotechnickým vybavením

Čas plnenia:

počet
K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota:

1,0000

Typ závislosti ukazovateľa:
Identifikátor (IČO):

Súčet

Subjekt:

OBEC ŠELPICE

00682225

Konkrétny cieľ:

302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity:

302020041U048 - E. UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

302H38800002 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy

1

10.2 Prehľad schválených merateľných ukazovateľov projektu
Kód

Názov

Merná jednotka

Celková cieľová
hodnota

Príznak
rizika

Relevancia k HP

Typ závislosti
ukazovateľa

P0067

Kapacita podporenej školskej
infraštruktúry materských škôl

osoby

25,0000

Nie

PraN, UR

Súčet

P0228

Počet nových verejných budov

počet

1,0000

Nie

PraN

Súčet

P0300

Počet podporených materských škôl

počet

1,0000

Nie

PraN

Súčet

P0613

Podlahová plocha nových verejných
budov

m2

200,6600

Nie

PraN, UR

Súčet

P0617

Nové alebo renovované verejné alebo
obchodné budovy na území
mestského rozvoja / Nové alebo
renovované verejné alebo komerčné
budovy na území mestského rozvoja

m2

200,6600

Nie

PraN, UR

Súčet

P0867

Počet podporených materských škôl
materiálno-technickým vybavením

počet

1,0000

Nie

N/A

Súčet
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11. Schválený rozpočet projektu
11.A Schválený rozpočet žiadateľa
Subjekt:

OBEC ŠELPICE

Identifikátor (IČO):

00682225

Výška oprávnených výdavkov:

167 500,00 €

Schválené priame výdavky
Konkrétny cieľ:

302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity:

302020041U044 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)
Oprávnený výdavok

Hlavné aktivity projektu:

302H38800001 - Výstavba materskej školy

Skupina výdavku:
Typ aktivity:

163 405,61 €

021 - Stavby

163 405,61 €

302020041U048 - E. UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)
Oprávnený výdavok

Hlavné aktivity projektu:

302H38800002 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej
školy

Skupina výdavku:

4 094,39 €

022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

4 094,39 €

Schválené nepriame výdavky
Konkrétny cieľ:

302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oprávnený výdavok

Podporné aktivity:

302H388P0001 - Podporné aktivity

Skupina výdavku:

0,00 €

Bez výdavkov

0,00 €

11.B Schválené rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

11.C Schválená výška NFP
Schválená celková výška oprávnených výdavkov:

167 500,00 €

Schválená celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce
príjem:
Schválené percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

95,0000%

Schválená výška nenávratného finančného príspevku:

159 125,00 €

Schválená výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa:

8 375,00 €
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11.C.1 Schválená výška NFP žiadateľa
Subjekt:
Subjekt:

Obec Šelpice
OBEC
ŠELPICE

Identifikátor (IČO): 00682225

Schválená celková výška oprávnených výdavkov:

167 500,00 €

Schválená celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:
Schválené percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

95,0000%

Schválená výška nenávratného finančného príspevku:

159 125,00 €

Schválená výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:

8 375,00 €

11.C.2 Schválená výška NFP partnerov
Nevzťahuje sa

12. Verejné obstarávanie
Sumár realizovaných VO
Počet realizovaných VO:

1

Suma VO pre projekt:

136 171,34 €

1

Suma VO pre projekt:

3 411,99 €

Sumár plánovaných VO
Počet plánovaných VO:
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Verejné obstarávanie 1
Názov VO:

Materská škola Šelpice formou modulov

Opis predmetu VO:

Predmetom zákazky boli stavebné práce súvisiace s výstavbou modulovej materskej školy v obci podľa vypracovanej projektovej
dokumentácie s názvom: „Materská škola Šelpice formou modulov“.
(15402 - WYP, Vestník č. 215/2016 - 04.11.2016)

Metóda podľa
finančného limitu:

Podlimitná zákazka

Celková hodnota
zákazky:

324 232,26 €

Postup obstarávania:

Podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z.
z.

Začiatok VO:

11.2016

Stav VO:

Verejné obstarávanie po podpise zmluvy s
úspešným uchádzačom

Ukončenie VO:

4.2017

Poznámka:

Vyrejné obstarávanie po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom. Celková hodnota zákazky je uvedená bez DPH. Hodnota na
aktivitu projektu z celkovej hodnoty zákazky je uvedená bez DPH.

Zoznam schválených aktivít pre VO 1
Hodnota na aktivitu projektu
z celkovej hodnoty zákazky

Aktivita

Konkrétny cieľ

Subjekt

302H38800001 - Výstavba materskej
školy

302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej
zaškolenosti detí v materských
školách.

00682225 (IČO) - OBEC ŠELPICE

136 171,34 €

Verejné obstarávanie 2
Názov VO:

Obstarania materiálno - technického vybavenia materskej školy

Opis predmetu VO:

Výdavky portrebné na obstaranie materiálno - technického vybavenia MŠ, bližší rozpis výdavkov je uvedený v položkovom rozpočte,
resp. vo formulári prieskumu trhových cien.

Metóda podľa
finančného limitu:

Podlimitná zákazka

Celková hodnota
zákazky:

8 124,17 €

Postup obstarávania:

Podlimitná zákazka realizovaná cez elektronické
trhovisko podľa zákona č. 343/2015 Z. z.

Začiatok VO:

6.2017

Stav VO:

Proces verejného obstarávania nezačatý

Ukončenie VO:

8.2017

Poznámka:

Proces verejného obstarávania nezačatý. Celková hodnota zákazky je uvedená bez DPH. Hodnota na aktivitu projektu z celkovej
hodnoty zákazky je uvedená bez DPH.

Zoznam schválených aktivít pre VO 2
Aktivita

Konkrétny cieľ

Subjekt

302H38800002 - Obstaranie
materiálno-technického vybavenia
materskej školy

302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej
zaškolenosti detí v materských
školách.

00682225 (IČO) - OBEC ŠELPICE
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13. Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu
Riziko 1
Názov rizika:

Riziko nenaplnenia vytvorenej kapacity materskej školy

Popis rizika:

Ide o situáciu, kedy nedôjde k naplneniu vytvorenej kapacity materskej školy po realizácii projektu. Kapacita po realizácii
projektu bude 25 detí.

Závažnosť:

Nízka

Opatrenia na elimináciu rizika:

Riziko nenaplnenia zvýšenej kapacity materskej školy je minimálne, a to vzhľadom k rozvoju výstavby v obci
a predpokladanému prírastku novonarodených detí a detí v predškolskom veku.

Riziko 2
Názov rizika:

Riziko otvorenia inej materskej školy v obci

Popis rizika:

Ide o situáciu, kedy by bola v obci zriadená súkromná MŠ, ktorá by vytvárala konkurenčné prostredie v oblasti
predprimárneho vzdelávania.

Závažnosť:

Nízka

Opatrenia na elimináciu rizika:

V materskej škole budú vyberané poplatky za školné a príspevok za stravné dieťaťa. Tieto poplatky budú v podstatne
menšej výške ako poplatky vyberané súkromnou škôlkou, ktoré si mnohí rodičia nemôžu dovoliť z finančných dôvodov.
Prioritou MŠ bude kvalitný výučbový proces, vrátane krúžkov, ktoré môžu deti navštevovať počas pobytu v materskej
škole. V tejto materskej škole budú pracovať s deťmi učiteľky, ktoré disponujú dostatočnými skúsenosťami a praxou v
pedagogickej činnosti v oblasti predprimárneho vzdelávania. Vzhľadom k uvedeným dôvodom predpokladáme, že
väčšina rodičov bude aj naďalej uprednostňovať umiestnenie svojho dieťaťa v projektom riešenej MŠ, pred umiestnením
dieťaťa v súkromnej materskej škole.

Riziko 3
Názov rizika:

Riziko poškodenia budovy a areálu materskej školy z dôvodu vyššej moci

Popis rizika:

V prípade neočakávaných, nepredvídateľných udalostí z dôvodu tzv. „vyššej moci“. Ide o náhodné prírodné udalosti
(víchrica, blesk, povodeň), ktoré môžu spôsobiť škodu na hnuteľnom i nehnuteľnom majetku.

Závažnosť:

Nízka

Opatrenia na elimináciu rizika:

Poistenie budovy materskej školy a poistenie vnútorného vybavenia materskej školy. V poistení je „vyššia moc“ (vis
maior) definovaná ako náhodná udalosť, ktorej nebolo možné zabrániť, a ak taká udalosť nastane a spôsobí škodu na
majetku, poisťovňa škodu nahradí.

Riziko 4
Názov rizika:

Riziko vzniku problémov pri realizácii diela na strane dodávateľa

Popis rizika:

Dodávateľ stavby bol vybraný v procese verejného obstarávania, zmluva o dielo s víťazným uchádzačom bola podpísaná.
Existuje riziko, že víťazný dodávateľ vykoná dielo nekvalitne, prípadne nedodrží lehotu dodania diela, ktorá je dôležitá
vzhľadom na skutočnosť, že dielo by sa malo realizovať so zahrnutím obdobia školských prázdnin, pričom sa plánuje
otvoriť už k novému školskému roku 2017/2018.

Závažnosť:

Stredná
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Opatrenia na elimináciu rizika:

Riziko sa bude eliminovať správnym a dôsledným nastavením podmienok účasti na verejnom obstarávaní a nastavením
zmluvných podmienok (záručné podmienky, odstránenie vád a dokončenie nedorobkov, zodpovednosť za škodu, zmluvné
pokuty v prípade nedodržania lehoty dodania diela), ktoré však zároveň v zmysle zákona o verejnom obstarávaní budú
nediskriminačné. Ako kritériá na vyhodnotenie ponúk bude stanovená cena diela a lehota realizácie diela. Riziko sa bude
eliminovať tiež dôslednou účasťou odborného stavebného dozoru zo strany obce pri fyzickej realizácii diela
a dodržiavaním pravidelných kontrolných dní na stavbe, na ktorých sa budú zúčastňovať zástupcovia obce a zástupcovia
dodávateľa.
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14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP
Názov PPP/ Názov prílohy/ Názov dokumentu

Predloženie

Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložené
tresty podľa osobitného predpisu

spolu so ŽoNFP

Výpis alebo kópia výpisu z registra trestov právnickej osoby

spolu so ŽoNFP

Čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie žiadateľa (po doplnení).pdf
Príloha č. 2 - čestné vyhlásenie žiadateľa.pdf
Podmienka zamedzenia duplicitného financovania
Čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie žiadateľa (po doplnení).pdf
Príloha č. 2 - čestné vyhlásenie žiadateľa.pdf
Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de
minimis
Bez osobitnej prílohy

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Podmienka odstránenia dôvodov pre vydanie negatívnej hodnotiacej správy
Formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh
Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov projektu
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)
Podmienka vytvorenia a reálneho obsadenia vytvorených kapacít
Čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie žiadateľa (po doplnení).pdf
Príloha č. 2 - čestné vyhlásenie žiadateľa.pdf
Podmienka nebyť dlžníkom na daniach

spolu so ŽoNFP

Potvrdenie alebo kópia potvrdenia miestne príslušného daňového úradu

spolu so ŽoNFP

Príloha č. 4 - Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu.pdf
Čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Časová oprávnenosť realizácie projektu

spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)
Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení
Potvrdenie alebo kópia potvrdenia každej zdravotnej poisťovne

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Príloha č. 5 - potvrdenia všetkých zdravotných poisťovní.pdf
Čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Podmienka oprávnenosti z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)
Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK,
ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)
Podmienka spoločného projektu

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)
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Stanovisko obce/obcí územného partnera o platnosti uznesenia deklarujúceho vytvorenie
spoločného projektu (nie staršie ako 3 mesiace k termínu predloženia ZoNFP)
Podmienka zachovania kapacity materskej školy
Čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie žiadateľa (po doplnení).pdf
Príloha č. 2 - čestné vyhlásenie žiadateľa.pdf
Podmienka bezúhonnosti žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Výpis alebo kópia výpisu z registra trestov

spolu so ŽoNFP

Príloha č. 10 - Výpis z registra Trestov.pdf
Čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie žiadateľa (po doplnení).pdf
Príloha č. 2 - čestné vyhlásenie žiadateľa.pdf
Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a
projektov na územia sústavy NATURA 2000
Odborné stanovisko okresného úradu v sídle kraja

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Príloha č. 18 - odborné stanovisko okresného úradu v sídle kraja.pdf
Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach

spolu so ŽoNFP

Audit súčasného zdaňovacieho obdobia

spolu so ŽoNFP

Správa o výsledku auditu

spolu so ŽoNFP

Test podniku v ťažkostiach

spolu so ŽoNFP

Príloha 3d_Test podniku v tazkostiach.xlsx
Účtovná závierka za posledné ukončené účtovné obdobie a účtovná závierka za subjekt v
pôsobnosti žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie žiadateľa (po doplnení).pdf
Príloha č. 2 - čestné vyhlásenie žiadateľa.pdf
Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi
Čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie žiadateľa (po doplnení).pdf
Príloha č. 2 - čestné vyhlásenie žiadateľa.pdf
Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení
Potvrdenie alebo kópia potvrdenia Sociálnej poisťovne

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Príloha č. 6 - potvrdenie sociálnej poisťovne.pdf
Čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Podmienka súladu žiadosti o NFP s projektovým zámerom
Formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh
Podmienka predloženia hodnotiacej správy projektového zámeru
Hodnotiaca správa projektového zámeru

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Príloha č. 16 - hodnotiaca správa projektového zámeru.pdf
Podmienka, že žiadateľ má schválený program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a
príslušnej územnoplánovacej dokumentácie
Uznesenie (výpis z uznesenia) zastupiteľstva subjektu územnej samosprávy

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Príloha č. 9 - uznesenie (výpis z uznesenia) zastupiteľstva subjektu územnej samosprávy.pdf
Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov
navrhovanej činnosti na životné prostredie
Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti
posudzovania vplyvov na ŽP
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Príloha č. 17 - príslušné stanoviská v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP.pdf
Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov

spolu so ŽoNFP

Formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh

spolu so ŽoNFP

Opis projektu

spolu so ŽoNFP

13 Opis projektu.pdf
Príloha č. 13 - Opis projektu (po doplnení).pdf
Maximálna a minimálna výška príspevku
Bez osobitnej prílohy

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Podmienka relevantného spôsobu financovania
Bez osobitnej prílohy

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Podporná dokumentácia preukazujúca oprávnenosť výdavkov a/alebo nárokovanej výšky
oprávnených výdavkov
Fotodokumentácia

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Príloha č. 12c - fotodokumentácia.pdf
Podklady k rozpočtu projektu

spolu so ŽoNFP

12b Zmluva o dielo.pdf
Príloha č. 12b - podklady k rozpočtu projektu.pdf
Rozpočet projektu a Podrobný položkový rozpočet projektu

spolu so ŽoNFP

Priloha 3.f.1_Rozpočet projektu - aktualizácia 2.xlsx
Podmienka, že žiadateľ neukončil fyzickú realizáciu všetkých oprávnených hlavných aktivít
projektu pred predložením ŽoNFP
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)
Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
Potvrdenie alebo kópia potvrdenia miestne príslušného inšpektorátu práce

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Príloha č. 14 - potvrdenie mieste príslušného inšpektorátu práce.pdf
Čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu
Doklad o zabezpečení spolufinancovania projektu

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Príloha č. 8a - doklad o zabezpečení spolufinancovania projektu.pdf
Index finančnej situácie žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Priloha 3e_Index finančnej situácie.xlsx
Príloha č. 8b - index finančnej situácie žiadateľa.pdf
Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie,
nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii
Bez osobitnej prílohy

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)
Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území
Bez osobitnej prílohy

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Podmienka oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjem
Čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie žiadateľa (po doplnení).pdf
Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora
Bez osobitnej prílohy

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Právna forma (v prípade dopytovo orientovaných projektov) / Konkrétny oprávnený žiadateľ (v
prípade projektov TP)
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Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)

spolu so ŽoNFP

Doklad o vzniku a právnej forme žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Kópia dokladu o vzniku a právnej forme žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Splnomocnenie osoby konajúcej v mene žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie žiadateľa (po doplnení).pdf
Príloha č. 2 - čestné vyhlásenie žiadateľa.pdf
Podmienka mať vyrovnané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu

spolu so ŽoNFP

Doklad preukazujúci majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu vo
vzťahu k realizácii aktivít projektu

spolu so ŽoNFP

Príloha č. 15e - doklad preukazujúci majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu vo vzťahu k realizácii aktivít projektu.pdf
Kópia z katastrálnej mapy

spolu so ŽoNFP

Príloha č. 15b - kópia katastrálnej mapy.pdf
Odborný výpočet predpokladaných energetických úspor

spolu so ŽoNFP

Príloha č. 15d - projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy.pdf
Projektová dokumentácia stavby (overená autorizovanou osobou) vrátane výkazu výmer

spolu so ŽoNFP

Príloha č. 15c - projektová dokumentácia stavby (overená autorizovanou osobou) vrátane výkazu výmer.pdf
Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budov

spolu so ŽoNFP

Príloha č. 15d - projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy.pdf
Právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu alebo iné povolenie

spolu so ŽoNFP

Príloha č. 15a - právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu alebo iné povolenie.pdf
Podmienka zaradenia materskej školy do siete škôl a školských zariadení.

spolu so ŽoNFP

Potvrdenie o zaradení MŠ do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR

spolu so ŽoNFP

Zriaďovacia listina školy

spolu so ŽoNFP

Žiadosť o zaradenie do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR spolu s potvrdením o
doručení žiadosti.

spolu so ŽoNFP

Príloha č. 19c - žiadosť o zaradenie siete škôl a školských zariadení.pdf
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15. Čestné vyhlásenie žiadateľa
Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:
• všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o nenávratný finančný príspevok a všetkých jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne,
• projekt je v súlade s princípmi podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie podľa článku 7 nariadenia o Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013
zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde,
Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES)
č. 1083/2006 (ďalej len ,,všeobecné nariadenie“) a v súlade s princípom udržateľného rozvoja podľa článku 8 všeobecného nariadenia,
• zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,
• na oprávnené výdavky uvedené v projekte nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými
v príslušných právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani
z Recyklačného fondu,
• spĺňam podmienky poskytnutia príspevku uvedené v príslušnej výzve,
• údaje uvedené v žiadosti o NFP sú identické s údajmi odoslanými prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS2014+,
• som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
• som si vedomý zodpovednosti za predloženie neúplných a nesprávnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom
možných následkov v rámci konania o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektu (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik
neoprávnených výdavkov).
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou,
spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov pre účely implementácie príslušného operačného programu.
S ohľadom na podmienky poskytnutia príspevku zároveň čestne vyhlasujem, že:
• voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia,
• žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach,
• voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so
spoločným trhom (ak relevantné pre daný typ výzvy a okruh oprávnených žiadateľov).

Miesto podpisu

Dátum podpisu

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu

Subjekt

Podpis

..................................................

.......................................

Ružena Opálková

Obec Šelpice

....................................................
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