
Dôvodová správa  
 
     
Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi je predkladaný materiál Zmena uznesenia k 
projektu „Zariadenie a vybavenie odborných učební“ z dôvodu potreby zmeny znenia  
uznesenia o zabezpečení spolufinancovania projektu.  
Mesto Sereď predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok „Zariadenie a vybavenie 
odborných učební“ (ďalej „ŽoNFP“) pre Základnú školu Jána Amosa Komenského v Seredi, 
Komenského 1227/8, 926 01 Sereď.  
Povinnou prílohou ŽoNFP bolo uznesenie MsZ ako doklad o zabezpečení spolufinancovania 
projektu. 
 
Uznesenie MsZ č. 108/2017 dňa 22.06.2017 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 22.06.2017 

I. prerokovalo v bode programu č. 6 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zariadenie 
a vybavenie odborných učební“ (ďalej „ŽoNFP“) pre Základnú školu Jána Amosa Komenského v Seredi, 
Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 

II. schvaľuje: 

a)  predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Zariadenie a vybavenie odborných učební“ 
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom mesta Sereď a platným programom rozvoja mesta Sereď;  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

c)  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku (ďalej 
„NFP“) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci t.j.:  
- celková výška oprávnených výdavkov projektu bude v sume a spolufinancovanie projektu zo strany mesta 
Sereď bude vo výške 5% z celkovej výšky oprávnených výdavkov t.j. 3 413,56 eur a celková výška NFP bude 
64 857,52 eur.  

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Sereď. 

 
Z dôvodu potreby sa mení písm. c) uznesenia.   
 
Zároveň sa mení výška celkových oprávnených výdavkov z 68 271,08 eur na 68 047,46 €  
z dôvodu zmeny rozpočtu projektu na základe realizácie prieskumu trhu na stanovenie 
predpokladanej hodnoty zákazky medzi termínom júnového MsZ a predložením žiadosti 
o NFP.  
 
Percento spolufinancovania subjektu zo zdrojov EÚ a ŠR je 95% a požadovaná výška 
nenávratného finančného príspevku je 64 645,09 €. Výška spolufinancovania z vlastných 
zdrojov mesta Sereď je 5%, čo predstavuje sumu 3 402,37 €.  
 
Na základe uvedeného navrhujeme zrušiť pôvodné uznesenie MsZ v Seredi č. 108/2017 
zo dňa 22. 06. 2017  a schváliť  nové uznesenie. 
 
 


