Dôvodová správa
Z dôvodu nevyčerpania objemu finančných prostriedkov určených na financovanie projektov za
pomoci fondov EÚ v programovacom období 2007-2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR opätovne vyhlásilo dňa 18.11.2014 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok (NFP) v rámci Regionálneho operačného programu (ROP), Prioritná os 3
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, opatrenie 3.1
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Cieľ daného opatrenia je definovaný ako zvýšenie
kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej
úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie, vrátane obstarania ich
vybavenia a revitalizáciou významných pamiatkových objektov.
V roku 2014 mesto Žiar nad Hronom podalo žiadosť o NFP v rámci ROP pre projekt
„Rekonštrukcia mestskej knižnice“, ktorá však nebola schválená v súvislosti so záložným právom
na budovu MsKC. MsZ na svojom zasadnutí v decembri 2014 schválilo presun záložného práva
v prospech ŠFRB z MsKC na Dom kultúry. Po splnení tejto podmienky môže mesto opätovne
podať v rámci vyššie uvedenej výzvy žiadosť o NFP pre rovnaký projekt.
Aktivity projektu – stavebné práce ostávajú v rozsahu tak ako boli definované v minulom roku, t.j.
sú zamerané na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy – rekonštrukcia zastaralého
obvodového plášťa a otvorových konštrukcií ich výmenou, zateplenie bočnej betónovej steny
a strechy (realizovaný bude aj bleskozvod). Vstup do prístavby bude bezbariérový, spracovaný je aj
tepelno-technický posudok pre úspory prestupom tepla stavebných konštrukcií.
Jednou z povinných príloh k tejto žiadosti je aktuálne a platné uznesenie mestského zastupiteľstva,
ktorým mestské zastupiteľstvo predloženie žiadosti o NFP schvaľuje. Nakoľko je daná výzva
vyhlásená pod iným číslom, je potrebné nové uznesenie s uvedením aktuálnej výzvy. Daným
uznesením mestské zastupiteľstvo taktiež potvrdzuje súhlas so spolufinancovaním projektu
z vlastných zdrojov mesta, vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.
Zo zrealizovaného prieskumu trhu v mesiaci január t.r. na stanovenie predpokladanej
hodnoty zákazky Rekonštrukcia mestskej knižnice – stavebné práce, v ktorom boli oslovení 3
uchádzači, vzišla najnižšie stanovená predpokladaná hodnota celkových oprávnených
výdavkov vo výške
190 970,00 eur s DPH. Z tejto sumy
je stanovená výška 5%
spolufinancovania v návrhu uznesenia.
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