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Prijaté uznesenia súvisiace s týmto materiálom:
Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta:

 zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a do plnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
č. 436/2017
č. 437/2017
č. 438/2017
5% spolufinancovanie vo výške 2 670,99 EUR
5% spolufinancovanie vo výške 2 825,55 EUR
5% spolufinancovanie vo výške 1 727,63 EUR

Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 9a Nevyžaduje sa
ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 9a nevyžaduje sa
ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
Oznámenie osobného záujmu podľa ústavného Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní
zákona č. 357/2004 Z. z.:
orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je
povinný oznámiť svoj osobný záujem o vec
predtým, ako na rokovaní vystúpi.

Dôvodová správa k bodu č.
Doplnenie uznesení - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební,
školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách
Mesto Moldava nad Bodvou po vyhlásení výzvy Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program
predložilo projektové zámery na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební,
školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a
celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „EFRR“)
ZŠ Severná
V tomto projekte sa uchádza o zriadenie biologicko/chemickej učebne.
Názov projektového zámeru: Nová učebňa pre ZŠ Moldava nad Bodvou, Severná 21
Požadovaná výška NFP
Celková výška oprávnených
výdavkov (EUR)
Percento spolufinancovania zo
zdrojov EU a ŠR (%)
Žiadaná výška nenávratného
finančného príspevku (EUR)
Výška spolufinancovania z vlastných
zdrojov žiadateľa (EUR)

53 419,80 EUR
85% + 10%
50 748,81 EUR
2 670,99 EUR

ZŠ ČSA
V tomto projekte sa uchádza o zriadenie biologicko/chemickej učebne.
Názov projektového zámeru: Zriadenie novej biologicko/chemickej učebne v ZŠ Moldava nad
Bodvou
Požadovaná výška NFP
Celková výška oprávnených
výdavkov (EUR)
Percento spolufinancovania zo
zdrojov EU a ŠR (%)
Žiadaná výška nenávratného
finančného príspevku (EUR)
Výška spolufinancovania
z vlastných zdrojov žiadateľa
(EUR)

56 511,00 EUR
85% + 10%
53 685,45 EUR
2 825,55 EUR

ZŠ ČSAaG s VJM
V tomto projekte sa uchádza o zriadenie IKT učebne.
Názov projektového zámeru: Moderné IKT učebne pre ZŠ Moldava nad Bodvou
Požadovaná výška NFP
Celková výška oprávnených
výdavkov (EUR)
Percento spolufinancovania zo
zdrojov EU a ŠR (%)
Žiadaná výška nenávratného
finančného príspevku (EUR)
Výška spolufinancovania
z vlastných zdrojov žiadateľa
(EUR)

34 552,70 EUR
85% + 10%
32 825,07 EUR
1 727,63 EUR

Na základe kontroly projektových zámerov je potrebné doplniť uznesenie o konkrétnu čiastku
vyčíslenia 5% spolufinancovania. Z tohto dôvodu predkladáme mestskému zastupiteľstvu
doplnenie uznesenia z 31. zasadnutia MsZ zo dňa 05.04.2017
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. ..../2017 z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 23.8.2017 Mestské
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu nahrádza uznesenie č.
436/2017 zo 5.4.2017 nasledovne:
 schvaľuje
projektový zámer: Nová učebňa pre ZŠ Moldava nad Bodvou, Severná 21 cez:
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a
celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „EFRR“)
 schvaľuje
zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok


schvaľuje

financovanie projektu Nová učebňa pre ZŠ Moldava nad Bodvou, Severná 21 vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov vo výške 2 670,99 EUR
Uznesenie č. ..../2017 z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 23.08.2017 Mestské
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu nahrádza uznesenie č.
437/2017 zo dňa 5.4.2017 nasledovne:


schvaľuje

projektový zámer: Zriadenie novej biologicko/chemickej učebne v ZŠ Moldava nad Bodvou

cez:
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a
celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „EFRR“)
 schvaľuje
zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok


schvaľuje

financovanie projektu Zriadenie novej biologicko/chemickej učebne v ZŠ Moldava nad
Bodvou vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov vo výške 2 825,55 EUR
Uznesenie č. ..../2017 z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 23.08.2017 Mestské
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu nahrádza uznesenie č.
438/2017 zo dňa 5.4.2017 nasledovne:


schvaľuje

projektový zámer: Moderné IKT učebne pre ZŠ Moldava nad Bodvou cez:
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a
celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „EFRR“)
 schvaľuje
zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok


schvaľuje

financovanie projektu Moderné IKT učebne pre ZŠ Moldava nad Bodvou vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov vo výške 1 727,63 EUR
Návrh uznesenia je prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania
podmienok zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 7. v znení neskorších predpisov.

