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Návrh na uznesenie 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 07. 02. 2019 prerokovalo a  
 
s ch v a ľ u j e: 

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  3 402,37 Euro; 

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

 



Dôvodová správa  
 
     
Mesto Sereď 26. 06. 2017 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.  
 
03. 07. 2018 bolo mestu Sereď doručené Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka o neschválení žiadosti o nenávratný fin. príspevok, na základe ktorého hlavná 
kontrolórka navrhla zrušiť uznesenie 139/2017 o spolufinancovaní projektu.  
 
Dňa 28. 12. 2018 bola mestu Sereď doručená Informácia o začatí konania o zmene 
rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP. Povinnou súčasťou predkladaných dokumentov je 
aj preukázanie splnenia podmienky finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie 
projektu.  
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Vec 

Naše číslo 
04928/2018/01-5 

• 

• 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/1 O 
926 O 1 Sereď 1 

Vybavuje/linka Trnava 
Ing. Jana Balážová /7 1 O 27. 12. 2018 

Informácia o začatí konania o zmene rozhodnutia o neschválení ŽoNFP 

• 

• 

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 

Telefón 
033155 59 l l l 

Fax 
033/55 59 115 

Email 
urad@tmava-vuc.sk 

Mgr. Michaela Žitnáková 
riaditeľka odboru 

Internet 
www.tmava-vuc.sk 

IČO 
37836901 



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 Sereď 

Názov projektu Zariadenie a vybavenie odborných učební 

Kód žiadosti o NFP NFP302020K392 

Kód výzvy na predkladanie IROP-P02-SC222-2016-13 

Vážený žiadateľ, 

v nadväzností na vydané rozhodnutie o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo dňa 
27.06.2018 pod číslom IROP-2018-836/6768/604 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 
doplnen í 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 IROP-P02-SC222-2016-13 zo dňa 04.10.2018, ktorej cieľom je úprava textu v častí 
1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) v súlade s kap. 3.3 

11Využitie 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 súvislostí 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. S Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, 
reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácií (spôsob preukázania : 
Čestné vyhlásenie žiadateľa), 

3. podmienka č. 6 Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi (spôsob 
preukázania : Čestné vyhlásenie žiadateľa), 
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4. podmienka č. 7 Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach (spôsob preukázania : 
Čestné vyhlásenie žiadateľa a test podniku v ťažkostiach), 

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 MŠWaŠ 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. 
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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 

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 žiadosti 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 

Mgr. Michaela Žitnáková 
riaditeľka odboru SO pre IROP 
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