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Určenie pre orgán mesta

Predloženie splnenia podmienok definovaných výzvou na predloženie 
ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia odborných 
učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov“

Ing. Kristína Bajtalová
17.01.2019
Komisia finančná, Komisia investičných činností, územného 
plánovania, výstavby a životného prostredia, hlavný kontrolór, Mestské 
zastupiteľstvo

Východisko - zdôvodnenie potreby materiálu:

Východiskom pre opakované prijatie uznesenia o spolufinancovaní projektu „Modernizácia 
odborných učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov“ je informácia o začatí 
konania o zmene rozhodnutia o neschválení ŽoNFP zo dňa 27.12.2018 zaslaná zTTSK, SO pre 
IROP, Starohájska 10, 917 01 Trnava.

Predmetom informácie je výzva na predloženie súhlasu so zmenou rozhodnutia o neschválení 
ŽoNFP a preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku. Jednou z príloh k preukázaniu 
podmienok poskytnutia príspevku je prijatie uznesenia o spolufinancovaní ŽoNFP.

DÔVODOVÁ SPRÁVA:

Mestské zastupiteľstvo dňa 24,4.2017 schválilo predloženie ŽoNFP za účelom realizácie 
projektu „Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov“. Na 
základe obdržania informácie o začatí konania o zmene rozhodnutia o neschválení ŽoNFP zo dňa 
27.12.2018 zaslanej zTTSK, SO pre IROP, Starohájska 10, 917 01 Trnava je potrebné opakované 
prijatie uznesenia o spolufinancovaní projektu „Modernizácia odborných učební Základnej školy, 
Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov“.

Výška spolufinancovaní a projektu je vypočítaná súčtom predchádzajúcej výšky 
spolufinancovaní a deklarovanej uznesením MZ č. C/27/2017 zo dňa 24.04.2017 a neoprávnených 
výdavkov na projekt vo výške 7 828,03 eur. Celková suma spolufinancovaní a projektu po započítaní 
neoprávnených výdavkov predstavuj e sumu 13 481,65 eur.

V prílohe prikladáme uznesenie MZ č. C/27/2017 zo dňa 24.04.2017, rozhodnutie 
o neschválení ŽoNFP zo dňa 27.6.2018 a informáciu o začatí konania o zmene rozhodnutia 
o neschválení ŽoNFP zo dňa 27.12.2018.

Zhrnutie a odporúčania:

Odporúčame Mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie o spolufinancovaní projektu 
„Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov“ vo výške 
spolufínancovania 13 481,65 eur.



Návrh na uznesenie:

- Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu 
„Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov“, 
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební 
rôzneho druhu v základných školách, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 
obce/mesta/kraja a platným programom rozvoja mesta;

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 13 481,65 EUR

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta



MESTO LEOPOLDOV
Mestský úrad Leopoldov, Hiohovská cesta 104/2, PSČ 920 41

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove 
zo dňa 24. 04. 2017

C727/2017 MZ schvaľuje:

16) a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie s v. Ignáca 31, Leopoldov'', 
ktorého ciele sú v súlade splatnými územnými plánom mesta Leopoldov a platným 
programom rozvoja mesta Leopoldov.
b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
c) Zabezpečenie .finančných prostriedkov na spoíufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
d) Z ab ezpeeen i e ŕl n aneo vani a p r í p a d n ých n e o p r á vn en ý c h výd a v k o v z ro zpoet u mesta 
Leopoldov.
PľítOMItt: 9 (G (.tvárnip Gergič. Jančán Kura ba. prilep Ĺtthnvá. M í klasová, P tovare i. Zlá mal a t 
Pllasovanie: za P
(Gavornik. Gergie, Jctnčár, Karaba. prilep Lu.hová, Mlklošová, ľiovarči, Zlámala) 

proti 0
zdržali sci 0.

V Leopoldove 26, 06. 2017

Za správnosť vyhotovenia: Marieta Patajová

fcel. fax, VÚB Leopoldov IČO e-maU:mc&i:ok:oUQkIov!ŕpnaila-t:Qni.sk
033/734 22 07 SK1502000000000027223212 312 703 www.ieopoldov.sk
033/734 23 88
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WEM: IROP-2018-836/6770-606

......rozhodnutie

O NESCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program na základe výsledkov konania o žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok

Identifikácia žiadateľa (ďalej len „žiadateľ'} Mesto Leopoldov

Kód žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
(ďalej len „žiadosť")

NFP302020J766

Kód výzvy IROP-PO2-5C222-2016-13

rozhodol tak, že v súlade s § 19 ods. 9, písm. b) zákona č, 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom 
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „zákon o príspevku z EŠIF") žiadosť

neschvaľuje .

Odôvodnenie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci 
orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v rámci konania o žiadosti overil splnenie 
podmienok poskytnutia príspevku a dospel k záveru, že žiadosť splnila podmienky poskytnutia 
príspevku tak, ako boli stanovené vo výzve. Žiadosť bola predmetom odborného hodnotenia, v rámci 
ktorého došlo k zníženiu počtu bodov z nasledovných dôvodov:

Hodnotiace kritérium 1.3 Príspevok projektu k integrovaným operáciám - projekt nie je 
súčasťou integrovanej operácie, avšak svojím zameraním a výsledkami vytvára synergický 
efekt s inými operačnými programami, najmä Operačným programom Ľudské zdroje.

Hodnotiace kritérium 1.4 Investičná účinnosť projektu na základe multikriteriálneho 
hodnotenia - bodové hodnotenie stanovené na základe dosiahnutého indexu investičnej 
účinnosti 23,82 a to v súlade s výsledkami multikriteriálneho hodnotenia územných 
investičných jednotiek,

Hodnotiace kritérium 2.6 Príspevok k sociálnym aspektom základného vzdelávania - projekt 
prispieva k 1 z 2 oblastí.

Hodnotiace kritérium 3.2 Posúdenie prevádzkovej a technickej udržateľnosti projektu - 
Spôsob zabezpečenia potrebného technického zázemia, administratívnych kapacít, 
legislatívneho prostredia s cieľom zabezpečenia udržateľnosti výsledkov projektu po ukončení
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realizácie jeho aktivít nie je uvedený dostatočne. Žiadateľ nedefinoval, ako zabezpečí 
finančnú, administratívnu ani technickú stránku udržateľnosti.

Hodnotiace kritérium 4.4. Miera vecnej oprávnenosti výdavkov projektu - 93,08% finančnej 
hodnoty navrhovaných celkových výdavkov je vecne oprávnených. V rozpočte boli 
identifikované nedostatky, ktoré spôsobujú odchýlku vyššiu ako 5% z výšky celkového 
navrhovaného rozpočtu.

Hodnotiace kritérium 4.5 Štruktúra a správnosť rozpočtu - v rozpočte boli identifikované 
nedostatky, ktoré spôsobujú odchýlku vyššiu ako 5% z výšky celkového navrhovaného 
rozpočtu. Jednotlivé položky nie sú zrozumiteľné, nie sú dostatočne podrobne špecifikované.

V konaní o žiadosti bolo zistené, že v rámci žiadateľom predložených a požadovaných výdavkov boli 
identifikované také, ktoré nespĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov definovaných vo výzve. 
Bližšia špecifikácia neoprávnených výdavkov je uvedená v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia.

V rámci výzvy bol predložený počet žiadostí, ktoré svojou výškou žiadaného nenávratného 
finančného príspevku presahovali výšku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve 
v rámci Trnavského samosprávneho kraja, 2 dôvodu zníženia počtu bodov pri jednotlivých 
hodnotiacich kritériách dosiahla žiadosť znížený počet bodov a nachádza sa tak pod hranicou 
disponibilnej alokácie určenej na výzvu. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených 
na vyčerpanie vo výzve rozhodol riadiaci orgán o neschválení žiadosti. Toto rozhodnutie môže byť 
v súlade s § 21 zákona o príspevku z EŠ1F preskúmané v rámci konania o zmene rozhodnutia 
o neschválení žiadosti. Na preskúmanie rozhodnutia podľa predchádzajúcej vety nie je právny nárok 
a tento postup je podmienený najmä skutočnosťou, že riadiaci orgán bude v budúcnosti disponovať 
finančnými prostriedkami na financovanie projektov, ktoré nebolo možné schváliť len z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie.

Poučenie o opravnom prostriedku: Proti tomuto rozhodnutiu nie je v súlade s § 22 ods. 7, 
písm. a) zákona o príspevku z EŠIF možné podať odvolanie. Žiadateľ je oprávnený podať podnet 
na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania v súlade s podmienkami uvedenými v § 24 
zákona o príspevku z EŠIF,

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

2 7 B 2TÍ)
V Bratislave, dňa.......................
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podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Príloha č. 1: Identifikácia neoprávnených výdavkov



Príloha č. 1 Identifikácia neoprávnených výdavkov
Názov žiadateľa Mesto Leopoldov 

Modernizácia odborný 
NFP302020J766

Názov projektu ch učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov
Kód ŽoNFP
Prioritná os 2
Špecifický cieľ 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencii žiakov základných škôl

P.č. výdavku
Číslo

aktivity
Názov výdavku Skupina výdavkov

Merná
jednotka

Množstvo Jednotková
cena

Pôvodná výška
Oprávnených

výdavkov

Neoprávnené 
výdavky bez 

DPH
DPH Neoprávnené 

výdavky s DPH
Neoprávnené 
výdavky NFP

11 2 PC technika a príslušenstvo

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1 1 942,84 1 942,84 1 942,84 388,57 2 331,41 2 214,84

15 3 Digitálne jazykové laboratórium

022 Samostatné 
hnuteľné vecí a 

súbory hnuteľných 
veci

ks 9 556,94 5 012,46 4 455,52 891,10 5 346,62 5 079,29

11 4 Kancelárske stoličky

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 2 125,00 250,00 125,00 25,00 150,00 142,50

í Celkom: 6 523,36 1 304,67 7 828,03 7 436,63
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Váš list číslo/zo dňa
Z

Naše číslo 
04006/2018/01-8

Leopoldov
Hlohovecká cesta 104/2 
920 41 Leopoldov

Vybavuj e/linka Trnava
Mgr. Natália Grychniková/710 27, 12, 2018

Vec v
Informácia o začatí konania o zmene rozhodnutia o neschválení ZoNFP

V prílohe listu Vám zasielame Informáciu o začatí konania o zmene rozhodnutia o neschválení 
ŽoNFP v zmysle § 21 zákona o príspevku z EŠIF.

1 Príloha

S pozdravom

Mgr. Michaela Žitnáková 
riaditeľka odboru

Fax
033/55 59 115

Internet
www.tmava-vuc.sk

IČO
3783Ó901

Email
Lirad@trnava-vuc.sk

Telefón
033/55 59 111



Sprostredkovateľský orgán pre integrovaný regionálny operačný program
Trnavský samosprávny kraj, Odbor SO pre IROP, Starohájska 10,917 01 Trnava

Vec Informácia o začatí konania o zmene rozhodnutia o neschválení 
ŽoNFP v zmysle $ 21 zákona o príspevku z EŠIF

Žiadateľ Mesto Leopoldov

Názov projektu Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 
31, Leopoldov

Kód žiadosti o NFP NFP302020J766

Kód výzvy na predkladanie IROP-PO2-SC222-2016-13

Vážený žiadateľ,
v nadväznosti na vydané rozhodnutie o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo dňa 
27.06.2018 pod číslom 1ROP-2018-836/6770-606 v súlade s § 19 ods. 9, písm. b) zákona č. 292/2014 
Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF") a v súvislosti s aktualizáciou č. 6 k 
výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v 
základných školách s kódom 1ROP-PO2-SC222-2016-13 zo dňa 04.10.2018, ktorej cieľom je úprava 
textu v časti 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) v súlade 
s kap. 3.3 „Využitie zásobníka žiadostí o NFP a v súlade s § 21 zákona o príspevku z EŠIF", si Vás 
dovoľujem informovať, že RO pre IROP z vlastného podnetu začína konanie o zmene rozhodnutia o 
neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré Vám bolo vydané z dôvodu vyčerpania 
finančných prostriedkov určených na výzvu.

V tejto súvislosti Vás žiadame o písomné vyjadrenie súhlasu so zmenou rozhodnutia 
o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a zároveň o preukázanie splnenia 
podmienky/podmienok poskytnutia príspevku:

1- podmienka č. 1 Právna forma (spôsob preukázania : Splnomocnenie osoby konajúcej v mene 
žiadateľa na zastupovanie žiadateľa v procese posudzovania PZ, ak je relevantné),

2. podmienka č. 5 Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, 
reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii (spôsob preukázania : 
Čestné vyhlásenie žiadateľa),

3. podmienka č. 6 Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi (spôsob 
preukázania : Čestné vyhlásenie žiadateľa),

4. podmienka č. 7 Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach (spôsob preukázania : 
Čestné vyhlásenie žiadateľa a test podniku v ťažkostiach),

1



5. podmienka č. 8 Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe 
rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným 
trhom (spôsob preukázania : Čestné vyhlásenie žiadateľa),

6. podmienka č. 9 Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu 
(spôsob preukázania : Uznesenie, resp. výpis z uznesenia zastupiteľstva obce/mesta),

7. podmienka č. 10 Podmienka, že žiadateľ má schválený program rozvoja a príslušnú 
územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanoveniami zákona o podpore regionálneho 
rozvoja (spôsob preukázania : Uznesenie, resp. výpis z uznesenia zastupiteľstva subjektu 
územnej samosprávy alebo čestným vyhlásením, v ktorom uvedie presný a aktuálny odkaz na 
webové sídlo žiadateľa, na ktorom je uvedené uznesenie zverejnené),

8. podmienka č. 11 Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani osoba splnomocnená 
zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za 
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin 
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania 
zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe 
(spôsob preukázania : Čestné vyhlásenie žiadateľa),

9. podmienka č. 12 Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným 
rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a 
podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom 
obstarávaní podľa osobitného predpisu (spôsob preukázania : Čestné vyhlásenie žiadateľa),

10. podmienka č. 13 Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa 
osobitného predpisu (spôsob preukázania : Čestné vyhlásenie žiadateľa),

11. podmienka č. 16 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené (spôsob preukázania : Predložiť 
informáciu, či žiadateľ nezrealizoval verejné obstarávanie a v prípade ak žiadateľ uzavrel zmluvu 
s úspešným uchádzačom ako výsledok vykonaného verejného obstarávania, žiadateľ predloží 
zmluvu s úspešným uchádzačom vrátane prípadných dodatkov k zmluve.),

12. podmienka č. 22 Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania 
(spôsob preukázania : Čestné vyhlásenie žiadateľa),

13. podmienka č. 31 Podmienka zamedzenia duplicitného financovania (spôsob preukázania : 
Čestné vyhlásenie žiadateľa),

14. podmienka č. 33 Podmienka zaradenia základnej školy do siete škôl a školských zariadení 
(spôsob preukázania : Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o zaradení školy do siete škôl a školských 
zariadení Slovenskej republiky).

Zároveň si Vás dovoľujem upozorniť, že ostatné časti predloženej žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok, na základe ktorej Vám bolo vydané rozhodnutie o neschválení žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok, nesmú byť dotknuté.

Písomné vyjadrenie je potrebné doručiť v listinnej alebo elektronickej forme (v zmysle zákona 
o eGovernmente) na vyššie uvedenú adresu v lehote do 30 pracovných dní od doručenia tejto 
informácie žiadateľovi. Lehota na predloženie vyjadrenia sa považuje za dodržanú, ak žiadateľ 
požadované vyjadrenie doručí najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty v elektronickej forme (v
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zmysle zákona o eGovernmente) alebo ho doručí osobne alebo ho odovzdá v posledný deň lehoty na 
prepravu prostredníctvom kuriéra alebo pošty,

V prípade, ak žiadateľ na základe tejto informácie nesúhlasí so zmenou rozhodnutia o 
neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a nepredloží súhlas resp. predloží nesúhlas 
v stanovenej lehote, poskytovateľ konanie o zmene rozhodnutia o neschválení žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok zastaví. Zároveň v prípade, ak žiadateľ na základe výzvy na preukázanie splnenia 
podmienok nepreukáže splnenie podmienok poskytnutia príspevku alebo nepredloží požadované 
dokumenty včas, poskytovateľ konanie o zmene rozhodnutia zastaví.

V Trnave, dňa 27.12.2018

é
riaditeľka odboru SO pre IROP 

Mgr. Michaela Žitnáková
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