
Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín  

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja  
 

 

Materiál na rokovanie 

25. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

 

V Šamoríne, dňa 29.6.2017 

  

Návrh na schválenie projektu s názvom „Zlepšenie technického 

vybavenie ZŠ Mátyása Korvína v Šamoríne “ vrátane jeho 

spolufinancovania 

 
 

Predkladá :  Gabriel Bárdos, primátor mesta 

 

Spravodajca:  Ing. Imrich Tóth, predseda  FK  MsZ 

 

Vypracoval:  Kolektív pracovníkov MsÚ 

 

Prerokovala:  Komisia finančná a správy majetku mesta dňa 1.2.2017 

 

 

Dôvodová správa: 

 

Hlavným cieľom projektu je zaobstaranie dvoch učební pre žiakov Základnej školy Mátyása 

Korvína v Šamoríne. Základná škola disponuje s dostatočnými priestormi na vybudovanie 

jednej polytechnickej učebne a jednej IKT učebne. Zámerom je rozvoj materiálno-

technického vybavenia ZŠ z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a ich 

sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného 

vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

 

Hlavná aktivita projektu je Zvýšenie technického vybavenie ZŠ MK. Táto hlavná aktivita sa 

delí na dve typy aktivít a to  v súlade s oprávnenými aktivitami IROP: 

-  obstaranie IKT učebne – materiálno technické zabezpečenie  

-  obstaranie polytechnickej učebne – materiálno technické zabezpečenie  

 

Výsledkami projektu sú: 

-  po realizácii projektu bude vybudovaná v rámci ZŠ Mátyása Korvína polytechnická 

učebňa a jedna IKT učebňa pre žiakov školy, a tým budú vytvorené podmienky pre 

zabezpečenie kvalitného vzdelávania v danej oblasti.  

- pribudne ZŠ materiálne zabezpečenie na rozšírenie vyučovaných predmetov.  

- zlepšia sa podmienky kvality vyučovania v daných oblastiach, a projekt umožní 

zakomponovať do vyučovania aj nové výchovné metódy v oblasti pracovnej výchovy.  

-   rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako 

centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre 

verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 

568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

 

Rozpočet projektu je  

- obstaranie IKT učebne    16 400,00 Eur 

- obstaranie polytechnickej učebne  18 350,00 Eur 

- publicita (plagát)           36,00 Eur 
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Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 34 786,00 Eur, z toho NFP 33 046,70 Eur. 

Spolufinancovanie projektu je vo výške 1 739,30 Eur. ( 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov)  

 

 

Návrh uznesenia :    

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa  29. 6. 2017 prerokovalo  projekt 

s názvom „Zlepšenie technického vybavenie ZŠ Mátyása Korvína v Šamoríne“ a 

 

A/  S c h v a ľ u j e  

 

1)  predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie technického vybavenie 

ZŠ Mátyása Korvína v Šamoríne“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok  IROP-PO2-SC222-2016-13“, ktorého ciele 

sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta; 

 

2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v 

súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške 5% z celkových oprávnených 

výdavkov na projekt t.j. vo výške 1 739,30 EUR. 

 

 B/  U k l a d á 

Mestskému úradu  

Odovzdať projekt s názvom „Zlepšenie technického vybavenie ZŠ Mátyása Korvína v 

Šamoríne“ so všetkými potrebnými prílohami v stanovenom termíne.  

 

 

Termín: v zmysle výzvy   

Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány     

 

 


