
Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja

Materiál na rokovanie

34. zasadnutia

Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 08.08.2018

Návrh na schválenie projektu s názvom „Rekonštrukcia 

MŠ Poľovnícka ulica v Šamoríne“ vrátane jeho 

spolufinancovania

Predkladá : Gabriel Bárdos, primátor mesta

Spravodajca: Ing. Imrich Tóth, predseda  FK  MsZ

Vypracoval: Kolektív pracovníkov MsÚ

Dôvodová správa:

Cieľom projektu je okrem rekonštrukcie budovy materskej školy aj zníženie energetickej 

náročnosti verejnej budovy. Rekonštrukciou dôjde k výmene všetkých okenných a dverných 

výplní na obvodovom plášte objektu, k dodatočnému zatepleniu fasády a strechy. Jestvujúce 

okná a dvere sú drevené a nespĺňajú dnešné hygienické a tepelno-technické požiadavky. 

Značná časť okenných konštrukcií je zdegradovaná a nefunkčná. Navrhnuté sú nové hliníkové 

dvere a plastové okná. Fasáda bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou 

izoláciou z minerálnej vlny hr. 120 mm. Jestvujúce vrstvy strešného plášťa nadmerne 

zaťažujú jestvujúce železobetónové panely, preto je ich treba odstrániť až po železobetónové 

panely. Zateplenie plochej strechy bude uskutočnené pomocou expandovaného polystyrénu 

hr. 2x 100mm. V rámci rekonštrukcií je navrhnuté aj zníženie energetickej náročnosti budovy 

pomocou rekuperačného vetrania a solárnych a fotovoltaických panelov. Vo vnútri je 

navrhnutý nový rozvod tepelnej vody so zásobníkom tepelnej úžitkovej vody. Solárnymi 

panelmi dotované zásobníky vody budú umiestnené v kotolni. 

Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie je rozpočet na horeuvedené 

stavebné – rekonštrukčné  práce vo výške 458 657,66 Eur s DPH. Po vyhlásení výzvy na 

predkladanie projektov bude možné požiadať o dotáciu vo výške 95 % z Ministerstva 

životného prostredia  SR v rámci výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti 

verejných budov. V zmysle stanovených kritérií vo výzve je možné žiadať finančné 

prostriedky okrem samotných stavebných prác na rezervu na nepredvídané náklady vo výške 

2% zo stavebných prác, ako aj výdavky na stavebný dozor, na vypracovanie projektovej 

dokumentácie a na publicitu projektu. Celkové oprávnené výdavky žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok by boli vo výške 483 397,66 Eur,  z čoho 5 % spolufinancovanie je vo 

výške 24 169,88 Eur. 
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Návrh uznesenia :   Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom mimoriadnom zasadnutí 

dňa 14.08.2018 prerokovalo  projekt s názvom „Rekonštrukcia MŠ Poľovnícka ulica v 

Šamoríne“ a

A/  S c h v a ľ u j e 

1) Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu 

„Rekonštrukcia MŠ Poľovnícka ulica v Šamoríne“,

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 min. 5% z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt t. j. vo výške 24 169,88 EUR.

B/  U k l a d á

Mestskému úradu odovzdať žiadosť o poskytnutie dotácie s názvom „Rekonštrukcia 

MŠ Poľovnícka ulica v Šamoríne“ so všetkými potrebnými prílohami v stanovenom 

termíne. 

Termín: do termínu stanoveného vo výzve na predkladanie projektov   

Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány – prednosta MsÚ 


