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Materiál na rokovanie 

28. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 16.11.2017 

  

Návrh na schválenie podania „Žiadosti o poskytnutie finančných 

prostriedkov  na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a 

športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej 

telocvične na rok 2017“ vrátane jej 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 9.11.2017  

  

Dôvodová správa: 

V rámci projektu „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej 

výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017“ mesto 

Šamorín plánuje požiadať finančné prostriedky pre ZŠ Mateja Bela v Šamoríne ako aj pre ZŠ 

Mátyása Korvína v Šamoríne.  

 

Pre ZŠ Mateja Bela žiadame finančné prostriedky na vybudovanie rekuperačnej jednotky. 

Telocvičňa sa nachádza v hlavnej budove. Stavba bola čiastočne zrekonštruovaná. V dôsledku 

nedostatočnej výmeny vzduchu v telocvični dochádza ku kondenzácii vodnej pary.  

V zmysle vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR 525/2007 o podrobnostiach a požiadavkách 

na telovýchovno – športové zariadenia, vetranie a dokúrenie telocviční zaistí vetracia skriňová 

jednotka s rotačným rekuperátorom – elektrický ohrievač 25 kW. Jednotka bude umiestnená v 

podkrovnom priestore nad telocvičňou. Je vybavená automatickou reguláciou. Vetranie 

každej miestnosti bude ovládané samostatne.   

Celkové náklady na vybudovanie rekuperčanej jednotky sú vo výške 90 205,00 Eur s DPH, 

pričom žiadaná dotácia zo štátneho rozpočtu je vo výške 80 000,00 Eur a spolufinancovanie 

vo výške 10 205,00 Eur.  

 

Pre ZŠ Mátyása Korvína žiadame finančné prostriedky na výmenu podlahy v malej telocvični. 

V malej telocvični  základnej školy je drevená podlaha, ktorá bola v minulosti prekrytá 

vrstvou linolea. Problém pri týchto riešeniach je nerovnomerná podlaha, z dôvodu ktorého v 

tejto telocvični niektoré športové krúžky a aktivity nie je možné vykonávať, lebo je to 

nebezpečné a hrozí aj nebezpečenstvo úrazu. Okrem toho ďalším problémom pri týchto 

podlahách, kde drevené parkety prekryli gumou, je aj  vznik plesní.  Pre rozvoj športových 

aktivít žiakov na škole je podlaha v telocvični v nevyhovujúcom stave. Aby sme vedeli 

zabezpečiť efektívnosť využiteľnosti telocvične na organizovanie okresných a krajských kôl 

súťaží žiakov v oblasti športu je nevyhnutnosťou výmena podlahy.  

Celkové náklady na výmenu podlahy  sú vo výške 14 417,27  Eur s DPH, pričom žiadaná 

dotácia zo štátneho rozpočtu je vo výške 12 970,00 Eur a spolufinancovanie 1 447,27 Eur. 
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Návrh uznesenia :    

Mestské zastupiteľstvo na svojom plenárnom zasadnutí dňa  16.11.2017 prerokovalo  

žiadosť „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou 

dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017“ a 

 

A/  Schvaľuje  

1) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie, 

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

3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie vo výške 11 652,27 

Eur. 

 

 

 

      

 

 

 

 


