
 

  

 
Materiál na rokovanie Materiál č. ...../2021/24 

24. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

24. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s názvom 

„Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacity infraštruktúry Materskej školy - 

Rybný trh v Dunajskej Strede“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2021-

67. 

Javaslat az IROP-PO2-SC221-2021-67 megnevezésű pályázati felhívás keretén belüli 

vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, amelynek címe: A 

Dunaszerdahelyi Halpiac téri óvoda felújítása és bővítése.  

 

 

 

Predkladá: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá: Ing. Ľubomír Dömény, vedúci Technického a investičného odboru 

Felelős:  

 
 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: 

 
 

A/ s c h v a ľ u j e 

1.Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z 

operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 

na projekt: „„Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie 

kapacity infraštruktúry Materskej školy - Rybný trh v 

Dunajskej Strede“, Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67.  

 

2.Celkové oprávnené výdavky projektu 559 190,00 EUR v 

zmysle výzvy.  

 

3.Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% 

z celkových oprávnených výdavkov projektu v súlade s 



podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. v maximálnej výške 

27 959,50 EUR.  

 

4.Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu 

z rozpočtu mesta vo výške 84 065,20 EUR. 

 

5.Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

 

6.Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých 

neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.  

 

B/ ž i a d a   

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie 

realizácie úloh vyplývajúcich z tohto uznesenia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

august 2021 

2021. augusztus 



Dôvodová správa 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bude podaný na zvýšenie kapacít infraštruktúry a 

zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Rybný trh na základe výzvy na 

predkladanie žiadostí IROP-PO2-SC221-2021-67  

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: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: neuplatňuje sa 

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „EFRR”) 

Poskytovateľ 

Názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán 

pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „RO pre IROP”) 

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu  

V rámci špecifického cieľa 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl sú pre 

túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít definované v IROP:  

a. výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;  

b. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, 

rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;  

c. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej 

školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);  

d. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových 

zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, 

záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;  

e. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;  

f. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl. Hlavné aktivity projektu 

musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je 

vyhlásená táto výzva. Typ aktivity f. nie je možné realizovať ako samostatný typ aktivity. 

Projekt musí spĺňať princípy desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie uvedené v prílohe 8 

výzvy.  

Predmetná materská škola sa nachádza v centre mesta Dunajská Streda vedľa Galantskej 

cesty. Areál materskej školy je rozdelený nízkym oplotením na školskú a na hospodársku časť 
so samostatnými vstupmi. 

Materská škola pozostáva zo štyroch objektov: 

- A –Hospodársky pavilón 

- B – Pavilón MŠ 60 +K 

- C – pavilón MŠ 60 

- D – Pavilón J 35 

1.projekt rieši : Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Rybný trh 

Stavebnotechnický popis: 

Hlavný a vážny nedostatok predmetnej budovy je veľká energetická náročnosť prevádzky, 

ktorá jednoznačne vyplýva z terajšieho nevyhovujúceho tepelnotechnického stavu konštrukcií 

objektu a to hlavne obvodových konštrukcií, tak vertikálnych ako aj horizontálnych, okien a 

vchodových dverí. 

Vzhľadom na existujúci nevyhovujúci stav strešnej konštrukcie, okien, vchodových dverí a 

obvodových múrov hodlá previesť plánovanú rekonštrukciu budovy. Plánované 

rekonštrukčné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti budov: 

– Strecha: 



Existujúca strecha nevyhovuje ani z hľadiska hydroizolačného - lepenková krytina je 

opotrebovaná na viacerých miestach je nafúknutá, vypuklá, ktoré pôsobia zatekanie strechy - 

a ďalej nevyhovuje ani z hľadiska tepelnoizolačného - nakoľko podľa zistenej skladby a našich 

prepočtov zabudovaný tepelný odpor predstavuje hodnotu R = 1,18 m2 kw-1 

Predmetný projekt rieši plánovanú rekonštrukciu novou vyhovujúcu strešnou skladbou. Teda 

hlavnou účelovou funkciou plánovanej rekonštrukcie strechy je odstrániť existujúce 

nedostatky a vyhotoviť novú skladbu strešnej konštrukcie s vyhovujúcou hydroizolačnou a 

tepelnoizolačnou funkciou. 

- Okná, vchodové dvere 

Existujúce výplne otvorov – drevené okná, vchodové dvere sú zastaralé, zdvojené s 

jednoduchým zasklievaním. 

Plánované nové výplne otvorov sú plastové s izolačným trojsklom 

- Obvodové múry 

Existujúce obvodové panely sú pórobetónové, hrúbky 250 mm. 

Plánovaný kontaktný zatepľovací systém s tenkovrstvou silikátovou omietkou je s 150 mm 

hrubou tepelnou izoláciou. 

2.projekt rieši:  

Projekt rieši prestavbu časti vnútornej dispozície pavilónu "A" (Hospodársky pavilón) za 

účelom Rozšírenia kapacít MŠ Rybný trh. Mesto Dunajská Streda, ako zriaďovateľ rieši 

komplexne formu stravovania a to tak, že v centrálnej kuchyni sa bude realizovať výroba 

jedla a vlastnou donáškou sa bude distribuovať strava na všetky škôlky, tým sa uvoľnia 

zázemia vlastnej kuchyne (skladové priestory). Práve tieto priestory je možné využiť na 

rozšírenie kapacít, tak vznikne priestor pre triedu s kapacitou 20 detí s vlastným zázemím. V 

rámci zvýšenia kapacít MŠ sa riešia drobné stavebné úpravy, búranie vybraných nenosných 

priečok, resp. búranie dverných otvorovo v nenosných priečkach. Jestvujúca predsieň - šatňa 

ostáva, kúpeľňa priestorovo ostáva, ale menia sa zariaďovacie predmety a zvýši sa ich počet. 

Jestvujúce denná miestnosť bude zväčšená o pôvodné vybrané sklady pôvodne slúžiace ku 

kuchyni, ktoré už nie sú nutné. Z kancelárie bude zborovňa a dispozične sa navrhlo 

hygienické zázemie pre personál (učiteľky), pre personál (imobilný) a výlevka. 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 12 750 

000 EUR.  

Predpokladaná výška oprávnených nákladov projektu: 559 190,00 EUR,  

Spolufinancovanie pre mesto: 112 024,70 EUR (vrátane neoprávnených výdavkov) 

Vypracoval: Ing. Priska Pápayová, referent samostatného referátu verejného obstarávania, 

rozvojovej stratégie a štrukturálnych fondov 

 


