Príloha č. 2.

STAROSTA OBCE S P I Š S K É B Y S T R É
V Spišskom Bystrom 26.09.2017

Pozvánka
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré, ktoré sa uskutoční dňa
29. 9. 2017 so začiatkom o 19.30 h
v zasadačke OcÚ.
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadania
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Informatívna správa o schválení projektu rozšírenia kapacít materskej školy a návrh
na schválenie spolufinancovania oprávnených a neoprávnených výdavkov
5. Rôzne
6. Interpelácie
7. Záver

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Zverejnené dňa: 26.09.2017
Zvesené dňa: 29.09.2017
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Príloha č. 3.

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 26. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom

Dňa: 29.09.2017
K bodu číslo: 4
Názov materiálu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O SCHVÁLENÍ PROJEKTU
ROZŠÍRENIA KAPACÍT MATERSKEJ ŠKOLY A NÁVRH NA NÁVRH
NA SCHVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA OPRÁVNENÝCH A
NEOPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce
Spracovateľ: Ing. Kristína Horáková, prednostka obecného úradu

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 26.09.2017
2

1. Dôvodová správa:
Dňa 25.09.2017 bolo na Obec Spišské Bystré doručené rozhodnutie Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny
operačný program o schválení nenávratného finančného príspevku na zvýšenie kapacít
infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1, Prioritná os: 2 –
Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 –
Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručnosti a celoživotného vzdelávania
prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 2.2.1 –
Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl, Fond: Európsky fond regionálneho
rozvoja
na stavbu „Prístavba a nadstavba materskej školy – zvýšenie kapacity“ na pozemkoch parc. č.
2818/2 a 2818/5 k.ú. Spišské Bystré.
Proces výberu projektov bol dvojkolový, uzávierka prvého kola na predloženie projektových
zámerov bola 19.01.2017, po získaní kladnej hodnotiacej správy projektového zámeru bola v
druhom kole procesu podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok v termíne do
18.04.2017
(pôvodný termín bol 31.03.2017). Predmetom realizácie je vybudovanie prístavby a
nadstavby
materskej školy v mieste spojovacej chodby do telocvične. Vznikne plnohodnotná trieda –
herňa, spálňa, jedáleň, šatňa, komunikačné priestory, hygienické zázemie vrátane zázemia,
ktoré v súčasnosti je riešené veľmi provizórne – práčovňa (v kúpeľni), mangľovňa (na chodbe
v únikovej ceste), sklady (na chodbe v únikovej ceste). Zároveň bude zachovaný prechod
žiakov zo školy do telocvične. Vyvolanou investíciou je preložka technickej infraštruktúry.
Schválené boli celkové oprávnené výdavky sú max. vo výške 238 791,60 eur, z toho
schválený
nenávratný finančný príspevok je vo výške max. 226 852,02 eur, spolufinancovanie obce 5%
je
vo výške 11 939,58 eur, neoprávnené výdavky sú vo výške 90 855,76 eur – sú to výdavky,
ktoré nie je možné financovať z nenávratného finančného príspevku, ale sú nevyhnutné pre
realizáciu stavby.
Rozpočet stavby z projektovej dokumentácie je vo výške 320 288,36 eur, súčasťou projektu je
interiérové vybavenie podľa projektového rozpočtu vo výške 8 879,-- eur a publicita projektu
(povinná informačná tabuľa) v predpokladanej výške 480,-- eur. Počas realizácie stavby bude
potrebné zabezpečiť stavebný dozor, resp. technický dozor investora a autorský dohľad
spracovateľa projektovej dokumentácie, čo sú taktiež neoprávnené výdavky. V súčasnej dobe
suma za tieto činnosti nie je známa.
Na základe rozhodnutia o schválení nenávratného finančného príspevku bude obci zaslaná
zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Obec pristúpi k zabezpečeniu
procesu
verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby, na dodávateľa interiérového vybavenia,
na
dodávateľa informačnej tabule a následne k výberu stavebného dozoru, resp. technického
dozoru investora. Predpokladá sa úspora oproti projektovému rozpočtu, ktorá bude následne
zohľadnená v úprave rozpočtu na rok 2018 v prvej polovici budúceho roka.
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2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
berie na vedomie
informatívnu správu o schválení nenávratného finančného príspevku na rozšírenie kapacít
materskej školy
schvaľuje
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
oprávnených a neoprávnených výdavkov vo výške maximálne 120 000,-- eur
poveruje
starostu obce uvedené maximálne výdavky zahrnúť v rozpočte na rok 2018
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