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Novostavba materskej školy v obci MarkušovceNázov projektu:
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1. Identifikácia žiadateľa

00329355IČO:Právna forma: Obec (obecný úrad), mesto (mestský
úrad)

Štát: SlovenskoSídlo: Markušovce, Michalská 51, 05321

00329355Hlavný identifikátor (IČO):Obchodné meno / názov: Obec Markušovce

IČZ:DIČ: 2020717765

IČ DPH / VAT:Platiteľ DPH: Nie

Meno a priezvisko štatutára: Marek Virág

Štatutárny orgán

Identifikácia partnera
Nevzťahuje sa

2.

Identifikácia organizačnej zložky zodpovednej za
realizáciu projektu

3.

Nezaevidované

4. Komunikácia vo veci žiadosti

Meno a priezvisko Adresa na doručovanie písomností E-mail Telefonický kontakt

Marek Virág Michalská 313/12, 05321 Markušovce starostaocu@markusovce.sk 0903622942

00329355Identifikátor (IČO):OBEC MARKUŠOVCESubjekt:

Identifikácia projektu
Novostavba materskej školy v obci MarkušovceNázov projektu:

5.

MŠ MarkušovceAkronym:

Kód ŽoNFP: NFP302020I044

Výzva: IROP-PO2-SC221-2016-10 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

NACE projektu: Všeobecná verejná správa
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Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

ÁnoProjekt s relevanciou k
Regionálnym integrovaným
územným stratégiám:

NieProjekt s relevanciou k
Udržateľnému rozvoju miest:

Identifikácia príspevku k princípu
udržateľného rozvoja:

Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania1.

Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov2.

Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality3.

Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.Identifikácia príspevku k princípu
podpory rovnosti mužov a žien a
nediskriminácia:

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Forma financovania: 01 - Nenávratný grant

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Oblasť intervencie: 052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku

Hospodárska činnosť: 19 - Vzdelávanie

Typ územia: 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Miesto realizácie projektu6.A
P.č. Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko Východné Slovensko Košický kraj Spišská Nová Ves Markušovce1.

6.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

Nezaevidované
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Popis projektu
Stručný popis projektu:

Projekt je v súlade s Integrovaným regionálnym operačným programom v jeho nasledujúcich charakteristikách:
 
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
vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:                2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
 
Strategickým cieľom projektu je: Vytvorenie potrebných nových kapacít v materskej škole v obci Markušovce.
 
Na strategický cieľ projektu nadväzujú dve projektové aktivity, ktorými sú:
A1 Stavebné práce
A2 Nákup interiérového vybavenia
A3 Detské ihrisko
 
Cieľovou skupinou projektu sú deti od 3 do 6 rokov v obci Markušovce. Miestom realizácie projektu je obec Markušovce.
 
Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

    •  Počet podporených MŠ (počet): 1
    •  Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl (dieťa): 88
    •  Počet podporených MŠ materiálno – technickým vybavením (počet): 1
    •  Podlahová plocha nových verejných budov (m2): 1 100
    •  Počet podporených areálov MŠ (počet): 1
    •  Počet nových verejných budov (počet): 1
 
Investičná priorita IROP s ktorou je náš projekt v súlade je: Investičná priorita č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy,
zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

7.
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7.1  Popis východiskovej situácie

Popis východiskovej situácie:
Miestom realizácie predkladaného projektu je obec Markušovce nachádzajúca sa v okrese Spišská Nová Ves, Košický samosprávny kraj. Obec
Markušovce patrí k obciam s počtom obyvateľov - 4343 v roku 2015, pri hustote obyvateľstva 234,63 na km2. Celková rozloha obce je 18,51
km2. Obec je vedená v Atlase rómskych komunít.
 
Obec Markušovce, ako mnoho iných obcí vo vidieckych oblastiach, nemá dostatočný objem finančných prostriedkov na realizáciu rôznych
rozvojových alebo investičných akcií a preto aj v prípade predmetného projektu sa obec v rámci hľadania spôsobov jeho financovania a
možnej úspory finančných prostriedkov zapája do predmetnej vyhlásenej výzvy a uchádza sa o nenávratný finančný príspevok.
Obec na svojom území  nerealizovala žiaden projekt s aktivitami, na ktoré žiada príspevok touto žiadosťou o NFP, v predchádzajúcom
programovom období 2007 – 2013.
 
Pokiaľ ide o terajší stav v materskej škole, súčasný stav zahŕňa:
Zriaďovateľ materskej školy: Obec
Počet detí v materskej škole: 48
Počet nevybavených žiadostí do materskej školy za posledné tri roky: 120
Materiálovo – technické vybavenie, ktorým škola disponuje je primerané veku a potrebám dieťaťa na súčasný stav detí, avšak vyžaduje sa
jeho modernizácia v súvislosti s pokrokom v oblasti vzdelávania detí v poslednej dobe.
Pri pôvodnej materskej škole sa nenachádza detské ihrisko.
 
Žiadateľ plánuje zvýšiť počet miest v miestnej materskej škole, ktorý je riešený vzhľadom na vidiecky charakter obce a počet obyvateľov
v obci, pričom na základe týchto údajov možno očakávať dosiahnutie stanovenej hodnoty merateľných ukazovateľov. V rámci realizácie
projektu riešime novostavbu školy kvôli chýbajúcim kapacitám, pričom stará budova školy ostáva plne v prevádzke bez zásahu do aktuálneho
stavu aj po vybudovaní novostavby.
 
V programovom období 2007 – 2013 žiadateľ nerealizoval žiadny projekt podobného charakteru a projekt, ktorý ideme realizovať nenadväzuje
na žiadny z doteraz realizovaných projektov, avšak nadväzuje na koncepciu rozvoja obce a jej ciele v oblasti výchovy detí a rozvoja
prislúchajúcich kapacít. V rámci predchádzajúcich projektov neexistuje kolízia v duplicitnom financovaní.
 
Identifikácia potrieb:
Základnou identifikovaniu potrebou v rámci realizácie projektu je zvýšenie počtu žiadostí o prijatie detí do materskej školy. Materská škola
eviduje množstvo nevybavených žiadostí ročne, o ktoré sa ide zvýšiť kapacita miest v materskej škole. Projekt rieši umiestnenie detí do školy
na základe aktuálne platných stavebných a vzdelávacích noriem.
 
Riešenie identifikovaných problémov:
Projekt rieši umiestnenie detí do školy na základe aktuálne platných stavebných a vzdelávacích noriem zvýšením kapacity materskej školy.
 
Aktuálny stav majetkovo – právneho vysporiadania:
Projekt bude umiestnený v obci na parcelných číslach: 1800, 1800/1 a na parcele č. 249 v katastrálnom území Markušovce. Pozemky, na
ktorých je materská škola a ihrisko projektované je vo vlastníctve obce. Projektová dokumentácia je v súčasnosti v stave dopracovania na
podrobný realizačný projekt a obec už vlastní právoplatné stavebné povolenie a ohlásenie na obe stavby.
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7.2  Spôsob realizácie aktivít projektu

Projekt bude realizovaný v rámci dvoch projektových aktivít:
 
A1 Stavebné práce (06/2017 – 03/2018)
Cieľ aktivity: Úspešné prevedenie stavebných prác v súlade s projektovou dokumentáciou, platnou legislatívou a príslušnými normami.
 
A2 Nákup interiérového vybavenia (04/2018 – 05/2018)
Cieľ aktivity: Technické dovybavenie novovytvorených kapacít materskej školy.
 
A3 Detské ihrisko (06/2017 – 03/2018)
Cieľ aktivity: Technické dovybavenie existujúcich kapacít materskej školy.
 
V rámci realizácie projektu sa bude riešiť nadstavba materskej školy v obci a následné dovybavenie materskej školy technickým vybavením
pre deti zahŕňajúcim nábytkové vybavenie, technické vybavenie, učebné pomôcky a hračky.
 
Dĺžka trvania projektu bude 12 mesiacov.
Aktivity sú po sebe nadväzujúce v rámci označení ich poradových čísel.
 
Stavebné práce budú zahŕňať nadstavbu materskej školy. Z projektovej dokumentácie budú riešené všetky položky. Technické zabezpečenie
aktivít bude zabezpečené z vlastných zdrojov obce. V rámci technického zabezpečenia aktivít sa predpokladá:
 
•           Zabezpečenie staveniska a dodávok energií na stavenisko
•           Zabezpečenie réžie projektu a nákladov na vedľajšie činnosti (projektový manažment, verejné obstarávanie)
•           Zabezpečenie sekundárnych potrieb realizácie projektu spolu s personálnymi zdrojmi kvalifikovanými na realizáciu projektu.
Aktivity projektu boli navrhované tak, aby bola zabezpečená ich uskutočniteľnosť, reálnosť a primeranosť.
 
Ciele aktivít projektu sú priamo premietnuté do hodnôt merateľných ukazovateľov.
 
Predmetom projektového riešenia je výstavba materskej školy v obci Markušovce v okrese Spišská Nová Ves. Pôjde o predškolské zariadenie
v ktorom budú zriadené štyri triedy so zázemím pre deti, (šatne a umyvárky), kuchyňou, jedálňou a zázemím pre zamestnancov školy.
Kapacita škôlky bude maximálne 88 detí v každej triede po 22 a s 10 stálymi pedagogickými pracovníkmi, ktorý sa budú striedať v pracovnej
dobe obdeň. V kuchyni budú pracovať 4 pracovníčky. Samotný objekt bude situovaný pri obslužnej komunikácii vedúcej do rómskej osady.
Objekt je obdĺžnikového pôdorysného tvaru s hlavným vstupom zo severozápadu a pôjde o dvojpodlažný, murovaný, stavebný objekt bez
podpivničenia a zastrešený sedlovou strechou s jednopodlažnou časťou situovanou na časti južného priečelia hlavného objektu, v ktorom
bude zriadená kuchyňa so zázemím. Zariadenie bude slúžiť pre deti predškolského veku prevažne marginalizovaných skupín obyvateľstva, tak
aby sa vytvorili vhodné podmienky pre ich predškolskú výchovu. 
 
PROJEKTOVANÉ  KAPACITY
Objektová skladba pozostáva z hlavného objektu materskej školy                         SO O1
Objektu spevnených plôch a odstavných plôch                                                       SO O2
Prípojky pitnej vody                                                                                                  SO O4
Splašková kanalizácia                                                                                              SO O5                
Prípojka elektro                                                                                                         SO O7
 
 
Objekt SO O1
Zastavaná plocha                            :             592,69   m2
Obostavaný priestor                       :             4730,0   m3
Úžitková plocha                             :          820,23  m2                                                                                                        
 
    
ÚČEL STAVBY
Jedná sa o novostavbu materskej školy s 4 triedami pre deti predškolského veku spolu s kompletným zázemím. Kapacita materskej školy je
80 detí, ktoré budú v rovnakom počte po 22 umiestnené do každej z tried. Účelom výstavby je skvalitnenie prostredia a situovanie objektu, tak
aby bol prístupný pre deti marginalizovaných skupín žijúcich v obci Markušovce časť Jareček
 
Objekt bude z časti dvojpodlažný a z časti jednopodlažný, samostatne stojaci, nepodpivničený a prestrešený sedlovou strechou. Dispozične
sa vychádzalo s požiadaviek pre predškolské zariadenia. Každá z tried tvorí jeden otvorený priestor s časťou vyhradenou pre hranie a s časťou
pre odpočinok (spánok) detí. Triedy majú svoje vlastné zázemie tvorené šatňou detí a umývarkou. Triedy sú sprístupnené samostatne z
komunikačných priestorov a cez šatňu detí, kde budú rozmiestnené skrinky na odkladanie odevu a cez ktorú budú prechádzať deti z každého
pobytu mimo školy. Zo šatne bude následne vstup do hygienického zázemia triedy ( umyvárky detí ) a ďalej do herne v samotnej triede.  Z tried
bude vstup aj do miestnosti pre uskladnenie ležadiel, kde budú umiestnené skrinky pre odkladanie posteľnej bielizne
 
Hlavný vstup do objektu je zo severozápadu cez plánované odstavné plochy a komunikácie pre peších. Vstup bude bezbarierový. Na prízemí
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sa cez zádverie a spojovaciu chodbu bude vstupovať do triedy a do šatne detí, pričom umyvárka bude prístupná len z herne a zo šatne. Po
ľavej strane spojovacej chodby bude rozmiestnené hygienické zázemie pre zamestnancov (učiteľov) materskej školy a ekonomat. V závere
chodby bude vstup do jedálne. Tá bude slúžiť pre stravovanie, pričom navštevovať ju budú detí v skupinách po dvoch triedach v maximálnom
počte 40 detí. Technické zázemie objektu – kotolňa s tepelným čerpadlom bude mať samostatný vstup na severnej fasáde objektu. Na konci
južného priečelia dvojpodlažnej časti budovy je situovaná podnož v ktorej je situovaná kuchyňa a časť jedálne, ktorá bude cez výdajné okno a
dvere prístupná aj z jedálne v hlavnej budove. Samotný priestor kuchyne je rozvrhnutý, tak aby jednotlivé úkony na seba plynulo navezovali.
Priestor je rozdelený na hrubú prípravu zeleniny a mäsa, varenie ďalej príprava jedna a jeho výdaj so zberom špinavého riadu. Vstup do
kuchyne bude z južnej strany cez ktorú bude aj prísun tovaru a ďalej po spojovacej chodbe, z ktorej budú sprístupnené jednotlivé sklady ako je
príručný sklad, sklad zeleniny a ovocia, mäsa s mraziacimi boxami, sklad riadu, suchý sklad, sklad nápojov, sklad mliečnych výrobkov. Pre
pracovníkov kuchyne je zriadená šatňa z ktorej je vstup do hygienického zázemia.
 
Poschodie škôlky bude sprístupnené cez schodisko a chodbu z ktorej budú vstupy do tried a do šatní detí. Na poschodí sú situované dve
triedy.
 
Údaje o prevádzke:
Materská škola - novostavba

    •  4. Triedy (spálňa s herňou) pre 88 detí v každej triede bude maximálne 20 detí
    •  kabinet – zborovňa  pre 6 učiteľov, ktorý sa budú striedať obdeň
    •  personál 2 upratovačka, ( s pracovnou dobou cca 2 hod denne ).
    •  4 pracovníčky kuchyne s pracovnou dobou  8 hod denne
 
Celý objekt materskej školy bude v správe obce.
 
 
V rámci realizácie projektu nie je zohľadnený mechanizmus spoločných projektov.
 
Aktivity budú prebiehať v súlade s platnou legislatívou:
Zákonom číslo 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní. Hlavná zákazka je zaradená medzi podlimitné zákazky (95% NFP, cena
stavebných prác menej ako 5 mil. Eur), medzi podlimitné zákazky je zaradená aj zákazka na nákup iteriérového vybavenia. Zákazka na
realizáciu podporných činností bude realizovaná cez prieskum trhu. Po zrealizovaní verejného obstarávania bude zrealizovaný nákup
potrebných stavebných prác, interiérového vybavenia, hračiek, softvérového vybavenia a služieb. Do realizácie aktivity bude začlenený
skúsený projektový tím. Harmonogram hlavného verejného obstarávania je 04/2017 - 05/2017, 05/2017 sa predpokladá podpis zmluvy s
víťazným uchádzačom, následne bude verejné obstarávanie skontrolované SO. Predmetná kontrola sa predpokladá do 06/2017.
 
Počas realizácie projektu sa predpokladajú ešte nasledujúce projektové úlohy v súlade so stavebným zákonom a stavebno – technickými
postupmi:
06/2017 – Začiatok výstavby na základe právoplatného stavebného povolenia
09/2017 – Ukončenie hrubej stavby a mokrých procesov kvôli počasiu
10/2017 – Uzavretie novostavby
12/2017 – 03/2018 – Interiérové úpravy a ukončenie stavby
04/2018 – 05/2018 – Nákup vybavenia a zariadenia, zariadenie materskej školy
08/2018 - Finančné vyrovnanie spolu s ukončením aktivít projektu
 
Novostavba materskej školy spĺňa požadované normy v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z a s princípmi univerzálneho navrhovania
podľa čl. 9 a 19 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
 
Budova materskej školy napĺňa hlavný cieľ: Umožniť osobám so zdravotným postihnutím, aby mohli žiť nezávislým spôsobom života a plne sa
podieľať na všetkých aspektoch života, zmluvné strany prijmú príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia osobám so zdravotným postihnutím na
rovnakom základe s ostatnými prístup k vzdelaniu v materskej škole a možnosti k naplneniu základných potrieb.
 
V rámci fungovania materskej školy sú prijaté príslušné opatrenia na vypracovanie, vyhlásenie a kontrolu dodržiavania minimálnych noriem a
pravidiel na zabezpečenie prístupnosti zariadení a služieb dostupných alebo poskytovaných verejnosti v oblasti predškolského vzdelávania
a deklaruje podľa článku 19 dohovoru OSN rovnaké právo všetkých osôb so zdravotným postihnutím žiť v spoločenstve s rovnakými
možnosťami voľby na rovnoprávnom základe s ostatnými.
 
V rámci budovy na vzdelávanie bude po realizácii projektu budova bude plne spĺňať podľa nariadenia MŽP SR č. 532/2002 Z.z. podmienky
definované v článku: Budova na školstvo a vzdelávanie
 
Novostavba školy bude plniť svoje určenie v súlade s § 57 ods. 2 a § 64 predmetnej vyhlášky.
 
V rámci požiadaviek na stavbu pre zrakovo a sluchovo postihnuté osoby v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov je
projekt v súlade s touto legislatívou v rámci navhrnutia prirodzených vodiacich línií a v celkovej koncepcii a rozložení stavby vrátane jej
dovybavenia, s ktorou je v súlade. Novostavba je zároveň v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
 
Spôsob výpočtu maximálnych oprávnených výdavkov projektu je: terajší počet vytvorených miest 48 x 2 500,- Eur + 88 novovytvorených
miest x 6 700,- Eur = Celkové oprávnené výdavky vo výške 709 600,- Eur
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7.3  Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

Po realizácii projektu budú bariéry rozvoja v obci odstránené. Realizáciou projektu sa vytvorí 80 nových miest v škôlke, čím sa 100%-ne
naplnia demografické a vzdelávacie potreby obyvateľov obce.
 
Projektové ukazovatele budú vyriešené nasledujúcim spôsobom:
Celková podlahová plocha: 1 100 m2 vrátane školskej jedálne a príslušenstva
Počet tried: 4
Počet učiteľov: 8
Počet žiakov navyše: 88
Počet nevybavených žiadostí: 0
Pomer počet detí / celková podlahová plocha: 12,00 m2
Maximálna kapacita MŠ: 136
Obsadenosť MŠ: 100 %
Celková vybavenosť materskej školy: štyri triedy, štyri spálne, školská kuchyňa s jedálňou, administratívne priestory, sociálne a hygienické
zariadenia.
Vybudované nové exteriérové ihrisko
 
Navrhovaná stavba je situovaná na obecných pozemkoch v centrálnej časti obce Markušovce, v tesnej blízkosti existujúceho areálu základnej
školy. Stavba bude slúžiť pre účely prevádzky materskej školy s celkovou kapacitou 136 detí. Jej realizáciou dôjde k zvýšeniu existujúcej
kapacity infraštruktúry materskej školy v obci a tým aj pokrytiu aktuálnych potrieb obce pre umiestnenie detí predškolského veku v materskej
škole.
 
Prevádzková udržateľnosť aktivít projektu
Prevádzková udržateľnosť aktivít projektu je založená hlavne na aktuálne schválených programoch v obci, ktorým je aj podpora materskej
školy v obci, ktorá je nariadeniami a legislatívou nevyhnutná. Na prevádzkovú udržateľnosť aktivít projektu obec vyčlení potrebné personálne,
technické a finančné zdroje (vrátane možných úverových zdrojov, ak to bude potrebné). Prevádzková udržateľnosť aktivít projektu je
najvyššou prioritou v obci.
 
Technická udržateľnosť aktivít
Technická udržateľnosť bude zabezpečená skutočnosťou, že v rámci realizácie jednotlivých aktivít budú žiaci umiestnení do celkom novej
budovy školy, ktorá výrazne napomôže skvalitneniu procesu vzdelávania, pričom stará budova už kapacitne na umiestňovanie detí nestačí.
Stará budova školy ostane plne v prevádzke aj popri prevádzke novej budovy materskej školy. Tým pádom predpokladáme rýchlu absorpciu
výstupných produktov v rámci interného využitia v obci. Prevádzková udržateľnosť projektu bude zabezpečená internými pracovníkmi obce.
 
Socio – ekonomické prínosy projektu
V rámci projektu dôjde ku inkluzívnemu vzdelávaniu, čo by malo napomôcť v pochopení aktuálnych sociálno – ekonomických problémov
a napomôcť v bariérach odstraňovania ich príčin. Projekt zároveň stavia základ školského vzdelávania, čo jednoznačne napomôže ku budúcej
kvalite života žiakov MŠ.
 
Previazanosť na budúce aktivity v projekte
V rámci realizácie tohto projektu bude obec naďalej pokračovať v skvalitňovaní vzdelávacieho procesu a hlavne v riešení prvkov inkluzívneho
vzdelávania v nových priestoroch školy, na čo sa plánujú v budúcnosti prideľovať ďalšie finančné prostriedky.
 
Popis dosiahnutia merateľných ukazovateľov projektu
Žiadateľ deklaruje realizáciou projektových aktivít dosahovanie merateľných ukazovateľov projektu. Čo sa týka merateľného ukazovateľa –
Kapacita podporenej infraštruktúry materských škôl, merateľný ukazovateľ a jeho naplnenie je kryté počtom nevybavených žiadostí
v minulých rokoch, ako aj aktuálnym demografickým vývojom v obci.
 
Prevádzková a technická udržateľnosť projektu po jeho realizácii
Po realizácii projektu bude projekt udržiavaný zo zdrojov obce zabezpečením vyhradeného financovania na jeho priebeh. Na udržateľnosť
projektu sa zároveň použijú terajšie vysoko kvalifikované pracovné kapacity, ktoré budú k dispozícii aj po realizácii projektových aktivít
v súlade s jeho udržateľnosťou.
 
Popis efektívnosti riešenia vo vzťahu k jeho účinkom
Uvedený postup, ktorý sme zvolili je pre efektívnosť dosiahnutia cieľov a výsledkov projektu nevyhnutná. Jedine našim spôsobom sa
dostaneme ku zdravému prostrediu pre žiakov na vzdelávanie. Žiaci sú v súčasnosti umiestnení v starej budove z roku 1898, ktorú budeme
využívať ďalej, avšak ktorá kapacitne nestačí. Z tohto dôvodu je obec ochotná ísť aj do tak vysokého spolufinancovania projektu.
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Na realizáciu projektových aktivít budú personálne zabezpečené nasledujúce zdroje:
 
Skúsený projektový manažér:
 
Marek Virág
(interná kapacita riadenia projektu, 160 hod.plný pracovný pomer)
V jeho pôsobnosti obec realizovala viaceré strategicky dôležité projekty, ako napríklad:

    •  Dokončenie revitalizácie centra obce Markušovce  2016,  vo výške rozpočtu  24 118,70 €, financovanie: vlastné zdroje
Pozícia na projekte: projektový manažér

    •  dobudovanie stavby- ,,Šatne TJ FO Slovan Markušovce -prestavba" v rokoch 2015 vo výške  54 083,69 €
financovanie: vlastné zdroje
Pozícia na projekte: projektový manažér

    •  dobudovanie a dokončenie kultúrneho domu Markušovce, realizácia v roku 2015 vo výške 
71 524,76 €
dobudovanie a dokončenie kultúrneho domu Markušovce
Pozícia na projekte: projektový manažér

    •  realizácia Chodníka a kolumbária na cintoríne v obci Markušovce,
5.780,-€, realizácia 2015,
Pozícia na projekte: projektový manažér

    •  Likvidácia nelegálnych čiernych skládok, rozpočtový náklad 94 629,- €,
Environmentálny fond, realizácia rok 2015
Pozícia na projekte: projektový manažér
 
Ing. Vladimír Uram
(externá kapacita riadenia projektu)
Administratívnou a odbornou kapacitou v rámci riadenia projektu je Vladimír Uram a spoločnosť Energia plus s.r.o., ktorá implementuje ročne
desiatky projektov a poskytuje spoločnostiam čerpajúcim NFP projektovú podporu. Tým pádom žiadateľ získa vysoko odbornú pomoc v rámci
implementácie projektu.
 
Ing. Katarína Suchá Očenášová, PhD.
(interná kapacita riadenia projektu, 80 hod.polovičný pracovný pomer)
Administratívnou a odbornou kapacitou v rámci riadenia projektu je Ing. Katarína Suchá Očenášová, PhD., ktorá ma 14-ročné skúsenosti s
riadením projektov a pôsobí ako projektový manažér pre obec v rámci stavebných projektov a nákupu technológií. Katarína vyštudovala
projektový manažment na Technickej univerzite v Košiciach v rámci 2. stupňa štúdia. V rámci 3. stupňa štúdia ukončila štúdium v
špecializácii Riadenie rizík. Katarína pôsobí na základe vzdelania v oblasti riadenia projektov ako expertný hodnotiteľ projektov pre Európsku
Komisiu v rámci Bruselského programu HORIZON 2020 pod expertným číslom EX2012D132198. V minulosti úspešne vypracovala a riadila
viacero projektov podobného charakteru, vrátane medzinárodných, ako napríklad:
 
QSSB CELL, Brusel, Schéma HRIZON 2020
Projekt vývoja LiS batérií pre WILLIAMS F1 ADVANCED ENGINEERING
Žiadateľ: Graphene Batteries (Nórsko)
Hodnota projektu: 15.000.000,- Eur
Brusel, Schéma 7th Framework Programme
 
Zabezpečenie iných kapacít:
V rámci realizácie projektu obec využije externé kapacity ktoré budú výsledkom verejného obstarávania. Ich odbornosť zabezpečia starostlivo
nastavené podmienky tendra. Obec ku stavebným prácam poskytne svoje technické vybavenie v podobe prístupu ku dodávkam elektriny,
plynu, vody a pod. so zabezpečením potrebného personálu.
 
Riziká udržateľnosti a riadenia projektu sú bližšie popísané v rizikovej analýze.
 
Po realizácii projektu bude zabezpečená administrácia projektu s kapacitami uvedenými v texte hore, ako aj s aktuálnym personálnym
zastúpením v materskej škole.
 
 

7.4  Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa
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Popis cieľovej skupiny
Nevzťahuje sa

8.

9.
12Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch):

Harmonogram realizácie aktivít

Hlavné aktivity projektu

Typ aktivity: 302020041R044 - A. RIUS_bez UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)

Začiatok realizácie Koniec realizácie

Hlavné aktivity projektu: 302I04400001 - A1 Stavebné práce 6.2017 3.2018

Typ aktivity: 302020041R047 - D. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk,
športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov
inkluzívneho vzdelávania (LDR)

Začiatok realizácie Koniec realizácie

Hlavné aktivity projektu: 302I04400003 - A3 Detské ihrisko 6.2017 3.2018

Typ aktivity: 302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)

Začiatok realizácie Koniec realizácie

Hlavné aktivity projektu: 302I04400002 - A2 Nákup interiérového vybavenia 4.2018 5.2018

OBEC MARKUŠOVCESubjekt: 00329355Identifikátor (IČO):

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity 6.2017 5.2018

Koniec realizácieZačiatok realizácie

9.1  Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

9.2  Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované
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10.

00329355OBEC MARKUŠOVCESubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

302020041R044 - A. RIUS_bez UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302I04400001 - A1 Stavebné práce 88

Merateľný ukazovateľ: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry
materských škôl

Celková cieľová hodnota: 88,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0067 Merná jednotka: Dieťa

00329355OBEC MARKUŠOVCESubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

302020041R044 - A. RIUS_bez UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302I04400001 - A1 Stavebné práce 1

Merateľný ukazovateľ: Počet nových verejných budov

Celková cieľová hodnota: 1,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0228 Merná jednotka: počet

00329355OBEC MARKUŠOVCESubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

302020041R044 - A. RIUS_bez UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302I04400001 - A1 Stavebné práce 1

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených materských škôl

Celková cieľová hodnota: 1,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0300 Merná jednotka: počet

Aktivity projektu a očakávané merateľné
ukazovatele

10.1  Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele
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00329355OBEC MARKUŠOVCESubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

302020041R044 - A. RIUS_bez UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302I04400001 - A1 Stavebné práce 1 100

Merateľný ukazovateľ: Podlahová plocha nových verejných budov

Celková cieľová hodnota: 1 100,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0613 Merná jednotka: m2

00329355OBEC MARKUŠOVCESubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

302020041R044 - A. RIUS_bez UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302I04400001 - A1 Stavebné práce 0

Merateľný ukazovateľ: Postavené alebo zrenovované verejné alebo
komerčné budovy v mestských oblastiach

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa:

Kód: P0617 Merná jednotka: m2

00329355OBEC MARKUŠOVCESubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

302020041R047 - D. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk,
športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov
inkluzívneho vzdelávania (LDR)

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302I04400003 - A3 Detské ihrisko 1

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených areálov MŠ

Celková cieľová hodnota: 1,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0759 Merná jednotka: počet

00329355OBEC MARKUŠOVCESubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302I04400002 - A2 Nákup interiérového vybavenia 1

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených materských škôl materiálno-
technickým vybavením

Celková cieľová hodnota: 1,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0867 Merná jednotka: počet
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Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová
hodnota

Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

P0067 Kapacita podporenej školskej
infraštruktúry materských škôl

Dieťa 88,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0228 Počet nových verejných budov počet 1,0000 Nie PraN Súčet

P0300 Počet podporených materských škôl počet 1,0000 Nie PraN Maximálna
hodnota

P0613 Podlahová plocha nových verejných
budov

m2 1 100,0000 Nie PraN, UR Súčet

P0617 Postavené alebo zrenovované verejné
alebo komerčné budovy v mestských
oblastiach

m2 0,0000 Nie PraN, UR

P0759 Počet podporených areálov MŠ počet 1,0000 Nie PraN, UR Súčet

P0867 Počet podporených materských škôl
materiálno-technickým vybavením

počet 1,0000 Nie N/A Súčet

10.2  Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
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11.

OBEC MARKUŠOVCESubjekt:

Výška oprávnených výdavkov: 709 600,00 €

00329355Identifikátor (IČO):

Typ aktivity: 302020041R044 - A. RIUS_bez UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)

Oprávnený výdavok

021 - Stavby 653 839,31 €Skupina výdavku:

Hlavné aktivity projektu: 302I04400001 - A1 Stavebné práce 653 839,31 €

Typ aktivity: 302020041R047 - D. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk,
športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov
inkluzívneho vzdelávania (LDR)

Oprávnený výdavok

021 - Stavby 13 960,69 €Skupina výdavku:

Hlavné aktivity projektu: 302I04400003 - A3 Detské ihrisko 13 960,69 €

Typ aktivity: 302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)

Oprávnený výdavok

013 - Softvér 600,00 €

022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 40 800,00 €

Skupina výdavku:

Hlavné aktivity projektu: 302I04400002 - A2 Nákup interiérového vybavenia 41 400,00 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Oprávnený výdavok

518 - Ostatné služby 400,00 €Skupina výdavku:

Podporné aktivity: 302I044P0001 - Podporné aktivity 400,00 €

Nepriame výdavky

Rozpočet projektu

11.A  Rozpočet žiadateľa

Nevzťahuje sa

11.B  Rozpočty partnerov

709 600,00 €Celková výška oprávnených výdavkov:

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

11.C  Požadovaná výška NFP

95,0000%Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

674 120,00 €Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

35 480,00 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:
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11.C.1  Požadovaná výška NFP žiadateľa

Subjekt: Obec Markušovce

709 600,00 €Celková výška oprávnených výdavkov:

OBEC MARKUŠOVCESubjekt: Identifikátor (IČO): 00329355

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

95,0000%Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

674 120,00 €Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

35 480,00 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:

11.C.2 Požadovaná výška NFP partnerov

Nevzťahuje sa

Verejné obstarávanie
Sumár realizovaných VO

Sumár plánovaných VO

0Počet realizovaných VO: Suma VO pre projekt: 0,00 €

3Počet plánovaných VO: Suma VO pre projekt: 709 600,00 €

12.
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Verejné obstarávanie 1

Názov VO: Interiérové vybavenie

Verejné obstarávanie obsahuje položky:
Interiérové vybavenie,
Interiérové vybavenie 2

Opis predmetu VO:

Metóda podľa
finančného limitu:

Podlimitná zákazka Celková hodnota
zákazky:

41 400,00 €

Postup obstarávania: Podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z.
z.

Začiatok VO: 5.2017

Stav VO: Proces verejného obstarávania nezačatý Ukončenie VO: 6.2017

Poznámka:

302I04400002 - A2 Nákup interiérového vybavenia 00329355 (IČO) - OBEC MARKUŠOVCE 41 400,00 €

Hodnota na aktivitu projektu z
celkovej hodnoty zákazkyAktivita Subjekt

Zoznam aktivít pre VO 1

Verejné obstarávanie 2

Názov VO: Publicita projektu

Verejné obstarávanie obsahuje položky:
Publicita projektu

Opis predmetu VO:

Metóda podľa
finančného limitu:

Iná zákazka Celková hodnota
zákazky:

400,00 €

Postup obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.
343/2015 Z. z.

Začiatok VO: 5.2017

Stav VO: Proces verejného obstarávania nezačatý Ukončenie VO: 5.2017

Poznámka:

302I044P0001 - Podporné aktivity - 302020041 - 2.2.1
Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

00329355 (IČO) - OBEC MARKUŠOVCE 400,00 €

Hodnota na aktivitu projektu z
celkovej hodnoty zákazkyAktivita Subjekt

Zoznam aktivít pre VO 2

Verejné obstarávanie 3

Názov VO: Stavebné práce

Verejné obstarávanie obsahuje položky stavebné práce na novostavbe materskej školy a na exteriérovom ihriskuOpis predmetu VO:

Metóda podľa
finančného limitu:

Podlimitná zákazka Celková hodnota
zákazky:

667 800,00 €

Postup obstarávania: Podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z.
z.

Začiatok VO: 5.2017

Stav VO: Proces verejného obstarávania nezačatý Ukončenie VO: 6.2017
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Poznámka:

302I04400001 - A1 Stavebné práce 00329355 (IČO) - OBEC MARKUŠOVCE 653 839,31 €

302I04400003 - A3 Detské ihrisko 00329355 (IČO) - OBEC MARKUŠOVCE 13 960,69 €

Hodnota na aktivitu projektu z
celkovej hodnoty zákazkyAktivita Subjekt

Zoznam aktivít pre VO 3
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Riziko 1

Názov rizika: Administratívne procesy

Popis rizika: Neschválenie  žiadosti  v  plánovanom  termíne,  problém  s  verejným  obstarávaním,  možné  opakovanie  verejného
obstarávania,  málo  času  na  administratívnu  kontrolu  verejného  obstarávania.

Závažnosť: Stredná

Opatrenia na elimináciu rizika: Toto  riziko  bolo  starostlivo  zvážené.  Vzhľadom  k  náročnému  časovému  plánu  boli  strategicky  posúdené  všetky
legislatívne  riziká  a  subjekt  sa  rozhodol  vypustiť  štandardnú  rizikovú  poistku  –  odkladnú  podmienku  schválenia
verejného obstarávania a celkovo zmluvne a legislatívne uľahčiť subjektom férovými legislatívnymi podmienkami prácu
dodávateľov na projekte.
Spôsob riadenia rizika: Retencia rizika.

Riziko 2

Názov rizika: Dodávateľské riziko

Popis rizika: Riziko zahŕňa zmenu dodaných parametrov, zmenu termínu dodávky, zmenu podmienok dodávky a ostatných náležitostí
spájaných s dodávateľmi.

Závažnosť: Stredná

Opatrenia na elimináciu rizika: Je  riziko,  ktoré  dokáže  najväčším  spôsobom  ohroziť  realizáciu  projektu  a  projektových  aktivít.  Riziko  sme  eliminovali
zapojením  skúsených  členov  tímu,  ktorý  majú  s  dodávateľsko  –  odberateľskými  koncepciami  dlhoročné  skúsenosti  a
zároveň výberom primeraných podmienok verejného obstarávania. Nastavením podmienok verejného obstarávania sa do
neho budú môcť zapojiť iba skúsené subjekty s potrebnými referenciami, stabilitou a kvalitou stavebných prác. Dôležitým
ukazovateľom,  ktorý  budeme  sledovať  je  aj  schopnosť  subjektu  plniť  svoje  záväzky,  čo  napomôže  kvalite  organizácie
stavby,  čím  projekt  neprejde  do  fázy  ohrozenia.
Spôsob riadenia rizika: Retencia rizika

Riziko 3

Názov rizika: Naplnenie kapacity detí v škôlke

Popis rizika: Nenaplnenie kapacít

Závažnosť: Stredná

Opatrenia na elimináciu rizika: Riziko  bolo  eliminované  starostlivou  prípravou  v  súlade  so  súčasným  trendom  demografického  vývoja  a na  základe
štatistických  údajov,  ktoré  sú  základom  IIU  (príloha  č.  8  ŽoNFP).  Tento  dokument  dokladá  potrebu  vytvorenia  nových
kapacít  v škôlke  na  základe  analýzy  demografických  trendov.
Spôsob riedenia rizika: Retencia rizika

Riziko 4

Názov rizika: Nepriaznivá zmena legislatívy

Popis rizika: Nepriaznivá zmena legislatívy, ktorá zapríčiní zmenu správania sa trhového prostredia

Závažnosť: Stredná

Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu13.
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Opatrenia na elimináciu rizika: Je externé riziko, ktoré nevieme dopredu predvídať, ani sa na neho dostatočne pripraviť. Stratégia zvládnutia tohto rizika
spočíva  v  jeho  prijatí  a  prispôsobení  sa  mu,  ak  bude  toto  správanie  sa  možné.  Vzhľadom  ku  zameraniu  projektu  na
verejnú sféru a celkovej sociálnej a demografickej situácii a spôsobu vývoja subjektu je pravdepodobnosť výskytu rizika
skoro nulová.
Spôsob riadenia rizika: Vytvorenie rezerv, Transfer rizika, Redukcia rizika

Riziko 5

Názov rizika: Neschválenie rozpočtu – zníženie rozpočtu

Popis rizika: Zníženie rozpočtu na základe podnetu zo strany riadiaceho orgánu

Závažnosť: Stredná

Opatrenia na elimináciu rizika: Toto riziko sme sa snažili  eliminovať starostlivou prípravou rozpočtu,  nakoľko sme do rozpočtu zahrnuli  len oprávnené
náklady  a  reálnu  výšku  nákladov.  Zároveň  subjekt  tvorí  dostatočnú  finančnú  rezervu,  ktorá  bude  v  prípade  potreby
využitá.  Riziko  v  tomto  prípade  spočíva  len  v  prípadnom  chybnom  spracovaní  žiadostí  o  platbu,  čo  je  možné  vopred
ošetriť  prísnym  dodržaním  harmonogramu  aktivít,  bez  najmenších  zmien  v  rámci  rozpočtu  počas  realizácie  projektu.
Spôsob  riadenia  rizika:  Retencia  rizika

Riziko 6

Názov rizika: Odchod kľúčových zamestnancov

Popis rizika: Odchod zamestnancov, ktorých skúsenosti a kvalifikácia sú pre projekt potrebné

Závažnosť: Nízka

Opatrenia na elimináciu rizika: Riziko  je  čiastočne  eliminované  zamestnaneckou   politikou  a  poskytovaním  zamestnaneckých  benefitov.  Zároveň  sa
obec  tomuto  riziku  snaží  predísť  spravodlivým  a  dostatočným  finančným  ohodnotením  všetkých  zamestnancov  a
individuálnym  prístupom  ku  každému  zamestnancovi  s  osobitným  zreteľom  na  kľúčových  zamestnancov.

Riziko 7

Názov rizika: Plánované ciele projektu

Popis rizika: Nedosiahnutie plánovaných cieľov projektu

Závažnosť: Stredná

Opatrenia na elimináciu rizika: Toto  riziko  bude  znášať  žiadateľ  v  plnej  miere  rozhodnutím  podľa  aktuálnej  situácie  na  základe  detekovania  príčiny
nedosiahnutia  plánovaných  cieľov  projektu  a  následného  rozhodnutia  na  nápravu  situácie.  Riziko  bude  riadené  v
predstihu  tak,  aby  sa  plánované  ciele  projektu  dosiahli  v  požadovanom  termíne,  čomu  bude  nápomocný  skúsený
projektový  tím  poskladaný  zo  špecialistov  z rôznych  oblastí.
Spôsob riadenia rizika: Redukcia rizika

Riziko 8

Názov rizika: Počet podporených materských škôl

Popis rizika: Ohrozenie doterajšej stability subjektu

Závažnosť: Nízka

Opatrenia na elimináciu rizika: Riziko  bolo  eliminované  starostlivou  prípravou  projektu  a  jeho  starostlivým naplánovaním.  Škola  má výborné  finančné
výsledky  ako  aj  zázemie  obce  v súvislosti  s realizáciou  týchto  projektových  aktivít,  čo  napomôže  stabilite  celkového
projektu.  V prípade  ohrozenia  doterajšej  stability  subjektu  vie  využiť.  Ďalšie  zdroje  dofinancovania,  ktoré  jej  budú
poskytnuté  z verejných  zdrojov.
Spôsob riedenia rizika: Retencia rizika

Riziko 9

Názov rizika: Riadenie a manažment projektu
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Popis rizika: Nedostatočné riadenie a manažment projektu

Závažnosť: Stredná

Opatrenia na elimináciu rizika: Na  elimináciu  tohto  rizika  prebiehajú  prípravy  už  v  tejto  dobe.  Na  riadenie  projektu  boli  vybraní  skúsení  manažéri  a
špecialisti.  Projekt  má  zároveň  podporu  vedenia  spoločnosti.  Projekt  sa  bude  riadiť  podľa  metodiky  IPMA.  Zároveň
prebiehajú  prvotné  komunikačné  a  riadiace  procesy,  ktoré  budú  plne  spustené  po  podpise  Zmluvy  o  poskytnutí
nenávratného  finančného  príspevku.
Spôsob riadenia rizika: Retencia rizika

Riziko 10

Názov rizika: Riziká vyplývajúce z finančnej analýzy

Popis rizika: Nedostatok financií na základe neschválenia projektu, zlý odhad predpokladov v rámci finančnej analýzy projektu

Závažnosť: Stredná

Opatrenia na elimináciu rizika: Eliminácia  tohto  rizika  spočíva  v  tvorbe  finančnej  rezervy  počas  rokov  2016  –  2019,  avšak  finančná  podpora  z
operačného  programu  má  pre  nás  motivačný  účinok  a  projekt  by  sa  bez  neho  nerealizoval.
Riziko  bude  riadené  v  parametroch,  ktoré  vykáže  počas  svojho  života.  Obec  je  v  prípade  potreby  v rámci  narušenia
finančného plánu schopná čerpať krátkodobé preklenovacie úverové zdroje, nakoľko je jej finančná situácia veľmi dobrá
(príloha ukazovatele finančnej situácie.
Spôsob riadenia rizika: Vytvorenie rezervy
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Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP14.

Podmienka zaradenia materskej školy do siete škôl a školských zariadení. spolu so ŽoNFP

Potvrdenie o zaradení MŠ do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR spolu so ŽoNFP

19a_zaradenie.pdf

Zriaďovacia listina školy spolu so ŽoNFP

19b_Zriadovacia listina skoly.pdf

Žiadosť o zaradenie do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR spolu s potvrdením o
doručení žiadosti.

spolu so ŽoNFP

Podmienka mať vyrovnané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu spolu so ŽoNFP

Doklad preukazujúci majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu vo
vzťahu k realizácii aktivít projektu

spolu so ŽoNFP

15e_Markusovce_Lv.pdf

Kópia z katastrálnej mapy spolu so ŽoNFP

15b_Markusovce_kopia KM.pdf

Odborný výpočet predpokladaných energetických úspor spolu so ŽoNFP

15d_energetika.pdf

Projektová dokumentácia stavby (overená autorizovanou osobou) vrátane výkazu výmer spolu so ŽoNFP

Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budov spolu so ŽoNFP

Právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu alebo iné povolenie spolu so ŽoNFP

15a_Markusovce_rozhodnutie.pdf

15a_Markusovce_rozhodnutie2.pdf

Právna forma (v prípade dopytovo orientovaných projektov) / Konkrétny oprávnený žiadateľ (v
prípade projektov TP)

spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) spolu so ŽoNFP

Doklad o vzniku a právnej forme žiadateľa spolu so ŽoNFP

01_Markusovce_Doklad.pdf

Kópia dokladu o vzniku a právnej forme žiadateľa spolu so ŽoNFP

Splnomocnenie osoby konajúcej v mene žiadateľa spolu so ŽoNFP

03_Markusovce_splnomocnenie.pdf

Čestné vyhlásenie žiadateľa spolu so ŽoNFP

02_Markusovce_Cv.pdf

Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

Podmienka oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjem spolu so ŽoNFP

Názov PPP/ Názov prílohy/ Názov dokumentu Predloženie
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Čestné vyhlásenie žiadateľa spolu so ŽoNFP

02_Markusovce_Cv.pdf

Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) spolu so ŽoNFP

Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie,
nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii

spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu spolu so ŽoNFP

Doklad o zabezpečení spolufinancovania projektu spolu so ŽoNFP

08a_Markusovce_spolufin..pdf

Index finančnej situácie žiadateľa spolu so ŽoNFP

08b_Markusovce_index.pdf

08b_Markušovce_Index finančnej situácie.xlsx

Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania spolu so ŽoNFP

Potvrdenie alebo kópia potvrdenia miestne príslušného inšpektorátu práce spolu so ŽoNFP

14_Markusovce_insp.prace.pdf

Čestné vyhlásenie žiadateľa spolu so ŽoNFP

02_Markusovce_Cv.pdf

Podmienka, že žiadateľ neukončil fyzickú realizáciu všetkých oprávnených hlavných aktivít
projektu pred predložením ŽoNFP

spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) spolu so ŽoNFP

Podporná dokumentácia preukazujúca oprávnenosť výdavkov a/alebo nárokovanej výšky
oprávnených výdavkov

spolu so ŽoNFP

Fotodokumentácia spolu so ŽoNFP

12c_Markusovce_fotodokumentacia.pdf

Podklady k rozpočtu projektu spolu so ŽoNFP

12b_Markusovce_podklady PT.pdf

12b_Markusovce_podklady1.pdf

12b_Markusovce_podklady2.pdf

Rozpočet projektu a Podrobný položkový rozpočet projektu spolu so ŽoNFP

12a_Markusovce rozpocet.xlsx

12a_Markusovce_rozpočet.pdf

Podmienka relevantného spôsobu financovania spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

Maximálna a minimálna výška príspevku spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov spolu so ŽoNFP

Formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh spolu so ŽoNFP
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Opis projektu spolu so ŽoNFP

13_Markusovce_opis.pdf

Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov
navrhovanej činnosti na životné prostredie

spolu so ŽoNFP

Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti
posudzovania vplyvov na ŽP

spolu so ŽoNFP

17_ZP.pdf

Podmienka, že žiadateľ má schválený program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a
príslušnej územnoplánovacej dokumentácie

spolu so ŽoNFP

Uznesenie (výpis z uznesenia) zastupiteľstva subjektu územnej samosprávy spolu so ŽoNFP

09_Markusovce_uznesenie.pdf

Podmienka predloženia hodnotiacej správy projektového zámeru spolu so ŽoNFP

Hodnotiaca správa  projektového zámeru spolu so ŽoNFP

16_Markusovce_hod.sprava.pdf

Podmienka súladu žiadosti o NFP s projektovým zámerom spolu so ŽoNFP

Formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh spolu so ŽoNFP

Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení spolu so ŽoNFP

Potvrdenie alebo kópia potvrdenia Sociálnej poisťovne spolu so ŽoNFP

06_Markusovce_soc.poistovna.pdf

Čestné vyhlásenie žiadateľa spolu so ŽoNFP

02_Markusovce_Cv.pdf

Podmienka zákazu vedenia  výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi spolu so ŽoNFP

Čestné vyhlásenie žiadateľa spolu so ŽoNFP

02_Markusovce_Cv.pdf

Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach spolu so ŽoNFP

Audit súčasného zdaňovacieho obdobia spolu so ŽoNFP

Správa o výsledku auditu spolu so ŽoNFP

Test podniku v ťažkostiach spolu so ŽoNFP

07a_Markusovce_test.pdf

Účtovná závierka za posledné ukončené účtovné obdobie  a účtovná závierka za subjekt v
pôsobnosti žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Čestné vyhlásenie žiadateľa spolu so ŽoNFP

07b_Markusovce_UZ.pdf

Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a
projektov na územia sústavy NATURA 2000

spolu so ŽoNFP

Odborné stanovisko okresného úradu v sídle kraja spolu so ŽoNFP

18_NATURA.pdf

Podmienka bezúhonnosti žiadateľa spolu so ŽoNFP

Výpis alebo kópia výpisu z registra trestov spolu so ŽoNFP

11_Markusovce_RT PO.pdf

Čestné vyhlásenie žiadateľa spolu so ŽoNFP

02_Markusovce_Cv.pdf

 z 25Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 23
18.4.2017 11:09



Podmienka zachovania kapacity materskej školy spolu so ŽoNFP

Čestné vyhlásenie žiadateľa spolu so ŽoNFP

02_Markusovce_Cv.pdf

Podmienka spoločného projektu spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) spolu so ŽoNFP

Stanovisko obce/obcí územného partnera o platnosti uznesenia deklarujúceho vytvorenie
spoločného projektu (nie staršie ako 3 mesiace k termínu predloženia ZoNFP)

spolu so ŽoNFP

20_Markusovce_stanovisko.pdf

Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK,
ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom

spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) spolu so ŽoNFP

Podmienka oprávnenosti z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) spolu so ŽoNFP

Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení spolu so ŽoNFP

Potvrdenie alebo kópia potvrdenia každej zdravotnej poisťovne spolu so ŽoNFP

05_Markusovce_zdrav.poistovne.pdf

Čestné vyhlásenie žiadateľa spolu so ŽoNFP

02_Markusovce_Cv.pdf

Časová oprávnenosť realizácie projektu spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) spolu so ŽoNFP

Podmienka nebyť dlžníkom na daniach spolu so ŽoNFP

Potvrdenie alebo kópia potvrdenia miestne príslušného daňového úradu spolu so ŽoNFP

04_Markusovce_danovy urad.pdf

Čestné vyhlásenie žiadateľa spolu so ŽoNFP

02_Markusovce_Cv.pdf

Podmienka vytvorenia a reálneho obsadenia vytvorených kapacít spolu so ŽoNFP

Čestné vyhlásenie žiadateľa spolu so ŽoNFP

02_Markusovce_Cv.pdf

Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov projektu spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) spolu so ŽoNFP

Podmienka odstránenia dôvodov pre vydanie negatívnej hodnotiacej správy spolu so ŽoNFP

Formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh spolu so ŽoNFP

Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de
minimis

spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

Podmienka zamedzenia duplicitného financovania spolu so ŽoNFP

Čestné vyhlásenie žiadateľa spolu so ŽoNFP

02_Markusovce_Cv.pdf
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Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložené
tresty podľa osobitného predpisu

spolu so ŽoNFP

Výpis alebo kópia výpisu z registra trestov právnickej osoby spolu so ŽoNFP

10_Markusovce_RT.pdf

Čestné vyhlásenie žiadateľa spolu so ŽoNFP

02_Markusovce_Cv.pdf

Čestné vyhlásenie žiadateľa15.

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:

    •    všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o nenávratný finančný príspevok a všetkých jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne,
    •  projekt je v súlade s princípmi podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie podľa článku 7 nariadenia o Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a
rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde,
Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006  (ďalej len ,,všeobecné
nariadenie“) a v súlade s princípom udržateľného rozvoja podľa článku 8 všeobecného nariadenia,
    •  zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,
    •  na oprávnené výdavky uvedené v projekte nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie
ustanovenými v príslušných právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok
z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu,
    •  spĺňam podmienky poskytnutia príspevku uvedené v príslušnej výzve,
    •  údaje uvedené v žiadosti o NFP sú identické s údajmi odoslanými prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS2014+,
    •  som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
    •  som si vedomý zodpovednosti za predloženie neúplných a nesprávnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je
spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektu (napr. možnosť mimoriadneho
ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov).
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely implementácie príslušného operačného programu.

S ohľadom na podmienky poskytnutia príspevku zároveň čestne vyhlasujem, že:

    •  voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia,
    •  žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach,
    •  voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú
a nezlučiteľnú so spoločným trhom (ak relevantné pre daný typ výzvy a okruh oprávnených žiadateľov).

Miesto podpisu Dátum podpisu Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu

Subjekt Podpis

.................................................. ....................................... Marek Virág Obec Markušovce ....................................................
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