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Dôvod predloženia 

 

 

Schválenie v mestskom zastupiteľstve 

 

 

Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

Berie na vedomie :  

a) Návrh na podanie žiadosti o dotáciu (ďalej len „ŽoD) z Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v 

oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby 

novej telocvične na rok 2018 

b) Návrh na výšku spolufinancovania 

 

Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

Schvaľuje: 

 predloženie ŽoD za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia telocvične na ZŠ ročníky 

1.-4. na ul. J.C. Hronského, Nováky“ v rámci výzvy z Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti 

telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej 



telocvične na rok 2018, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a 

PHRSR. 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci, maximálna výška finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie je 10% z celkovej sumy projektu. Celková suma projektu je 

odhadovaná na 150 000 € a prípadná výška spolufinancovania je 15 000 €. 

 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

__________________________________________________________________________ 

Dôvodová správa 

Projekt je nutné predložiť do 15.05.2018 a preto z časového hľadiska je predkladaný priamo na 

MsZ. Informácia o možnosti predloženia žiadosti bola mestu doručená 09.04.2018. Pre 

dodržanie formálnej stránky ŽoD je nutné schválenie a predloženie výpisu uznesenia 

zastupiteľstva obce do dátumu predloženia ŽoD.  

 

Cieľom rekonštrukcie je: 

1. Rekonštrukciou zvýšiť bezpečnosť a komfort žiakov ako aj cvičencov v telocvičných 

priestoroch, 

2. Zvýšiť kvalitu rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy 

v nadväznosti na harmonický súlad a vyváženosť fyzickej a duševnej stránky žiakov 

zabezpečením hygienicky nezávadných a zrekonštruovaných sociálnych priestoroch 

ako aj telocvične, 

3. Zvýšiť fyzické a morálne predpoklady amatérskych športovcov a športujúcej verejnosti 

modernizáciou a kvalitou poskytovaných služieb v telocvičnom objekte,  

4. Zvýšiť energetickú efektívnosť objektu a tým zabezpečiť udržateľnosť projektu 

využitím úspor na ďalšiu modernizáciu telocvičného zariadenia. 

 

Našou cieľovou skupinou je mládež, amatérsky športovci a športujúca verejnosť. 

 

Telocvičňa je samostatne stojací objekt pripojená k objektu ZŠ spojovacou chodbou. V nej sa 

nachádzajú sociálne zariadenia ako aj šatne, ktoré budú súčasťou komplexnej rekonštrukcie- 

výmena povrchov (dlažby), maľovky, výmena zdravotechniky (batérie, WC, vodovodných ako 

aj odpadových rozvodov), interiérový mobiliár (vešiaky, lavičky), výmena rozvodov kúrenia 

a radiátorov. Spojovacia chodba následne prechádza do telocvične, kde dôjde ku komplexnej 

obnove telocvičnej plochy a obvodových stien, maľovky a zmeny dispozičného riešenia vstupu 

do náraďovne, vykurovacích rozvodov a telies. Obvodový plášť a strešné prekrytie objektu 

telocvične ako aj spojovacej chodby bude zvonku zateplený.  

 

                                

 


