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Názov projektu : Dostavba a rekonštrukcia telocviční základných škôl v Prievidzi 
Celkový rozpo čet projektu : 265 987 € 
Požadovaná výška fin. príspevku z MŠVVaŠ SR : 186 190 € 
Kofinancovanie  žiadate ľom – mesto Prievidza : 30% - 79 797 € 
 
Schválená výška finan čných prostriedkov :134 000 € 

- ZŠ Malonecpalská ul., Prievidza: 94 000 € 
- ZŠ Sama Chalupku, Prievidza: 40 000 € 

Kofinancovanie – mesto Prievidza: 62 137 € 
- ZŠ Malonecpalská ul., Prievidza: 39 610 €  
- ZŠ Sama Chalupku, Prievidza: 22 527 €  

Celkový rozpo čet projekt po schválení: 196 137 € 
 

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  vyčlenilo 
finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania 
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo 
výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. Mesto Prievidza po 
obhliadke a zistení skutkového stavu telocviční na jednotlivých základných školách 
pripravilo žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre: 
 
1. ZŠ Mariánska ul., Prievidza - Rekonštrukciu cvi čebného priestoru  
 

Charakteristika spôsobu realizácie – realizácia zahŕňa demontáž pôvodnej 
palubovej podlahy s pružnou podložkou, položenie   fólie proti vlhkosti, dodávka a 
montáž pružného podkladu so zateplením, dodávka a   montáž športovej podlahy 
parketového systému, brúsenie, lakovanie a vyznačenie  športových plôch čiarami 
(celková plocha 200 m2)  
 
Požadované finan čné prostriedky zo štátneho rozpo čtu         15 400 € 
Spoluú časť žiadate ľa – mesto Prievidza                  6 600 € 
Spolu                 22 000 € 
 

2.  ZŠ Malonecpalská ul., Prievidza – A: Dostavba š atní a sociálneho zariadenia    
     telocvi čne 
 

Charakteristika spôsobu realizácie –stavebná časť dostavby  zahŕňa realizáciu 
základových konštrukcií, zvislých a vodorovných konštrukcií vrátane priečok, 
strešných vrstiev, výplne okenných   a dverných otvorov, zateplenia obvodových 
stien a strechy, úprava podláh, stien a stropov, dobudovanie bezbariérového 



prístupu, časť zdravotechnika  zahŕňa realizáciu vnútorných rozvodov studenej 
vody a teplej úžitkovej vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie dodávku a montáž 
kompletných  zariaďovacích predmetov, časť vykurovanie zahŕňa realizáciu 
rozvodov kúrenia a dodávku a montáž vykurovacích telies , časť 
elektroinštalácie  zahŕňa realizáciu elektrických rozvodov pre svetelné 
a zásuvkové   obvody, dodávku svietidiel a kompletáž elektroinštalácie. 
 
Požadované finan čné prostriedky zo štátneho rozpo čtu     55 000 € 
Spoluú časť žiadate ľa – mesto Prievidza     23 500 €  
Spolu      78 500 € 
 
 
B: Rekonštrukcia cvi čebného priestoru  
Charakteristika spôsobu realizácie –  realizácia zahŕňa demontáž pôvodnej 
palubovej podlahy s pružnou podložkou, položenie   fólie proti vlhkosti, dodávka a 
montáž pružného podkladu so zateplením, dodávka a   montáž športovej podlahy 
parketového systému, brúsenie, lakovanie a vyznačenie   športových plôch 
čiarami  

 
Požadované finan čné prostriedky zo štátneho rozpo čtu     38 527 € 
Spoluú časť žiadate ľa – mesto Prievidza     16 583 € 
Spolu      55 110 € 
 
 
 

3. ZŠ Sama Chalupku, Prievidza -  A: Rekonštrukciu cvi čebného priestoru  
 

Charakteristika spôsobu realizácie – - realizácia zahŕňa demontáž pôvodnej 
palubovej podlahy s pružnou podložkou, položenie   fólie proti vlhkosti, dodávka a 
montáž pružného podkladu so zateplením, dodávka a   montáž športovej podlahy 
parketového systému, brúsenie, lakovanie a vyznačenie  športových plôch čiarami 
(celková plocha 435 m2) 

 
Požadované finan čné prostriedky zo štátneho rozpo čtu v    33 495 € 
Spoluú časť žiadate ľa – mesto Prievidza           14 355 €  
Spolu      47 850 € 
 
 
B:Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvi čne 
Charakteristika spôsobu realizácie - stavebná časť rekonštrukcie zahŕňa 
odstránenie pôvodných strešných vrstiev, demontáž drevených nosníkov  
a dreveného záklopu, realizáciu montáže hydroizolačnej fólie,   tepelnej izolácie 
z polystyrénu, parozábrany a poistnej hydroizolácie, časť zdravotechnika  
odvodnenia  zahŕňa demontáž pôvodného strešného odvodňovacieho  žľabu so 
strešnými vpustami a vnútorným odvodom dažďovej vody, realizáciu montáže   
  strešného odvodňovacieho žľabu so strešnými vpustami a vnútorným odvodom 
dažďovej   vody , časť systém ochrany pred bleskom  zahŕňa odstránenie 
pôvodného bleskozvodu a montáž   nového systému ochrany pred bleskom. 
 
 



 
Požadované finan čné prostriedky zo štátneho rozpo čtu     43 768 € 
Spoluú časť žiadate ľa         18 759 €  
Spolu      62 527 € 

 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
I. berie na vedomie 
informáciu o podanom projekte s názvom: „Dostavba a rekonštrukcia telocvi ční 
základných škôl v Prievidzi “   a následnej možnosti  čerpania finančných 
prostriedkov,   
         
II. schvaľuje - neschvaľuje  

 
zabezpečenie realizácie projektu s názvom: „Dostavba a rekonštrukcia telocvi ční 
základných škôl v Prievidzi “  po schválení žiadosti o poskytnutí finančných 
prostriedkov a kofinancovanie projektu vo výške 31,7 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, t. j. vo výške 62 137 €.  

 
 
 

 


