Často kladené otázky

ZDROJE FINANCOVANIA, ROZPOČET
Ako je možné, že napríklad Metodka a Gamča majú školské dvory zrekonštruované - aj oni si to
platili sami?
Metodka a Gamča (resp. ich zriaďovateľ) majú k pozemkom pod ihriskami majetkový vzťah, ktorý im umožnil
ihriská zrekonštruovať oveľa skôr ako sa to podarí GJH. Pozemok pod ihriskom GJH nepatrí zriaďovateľovi GJH a
zmluvu o prenájme ihriska za 1 euro na 14 rokov sa podarilo podpísať Nadácii Novohradská a to až v máji 2015.
Prečo to nezaplatí mesto?
Mesto ani mestská časť nie je zriaďovateľom GJH a nepodieľa sa na financovaní GJH. Do konca mája 2015
neexistovala žiadna možnosť použiť na rekonštrukciu ihriska verejné zdroje. Neexistoval totiž žiaden vzťah GJH ani
zriaďovateľa školy k pozemku. Nadácia Novohradská však požiada mesto o spoluprácu pri rekonštrukcii (aj
finančnú).
Prečo to nezaplatí Školstvo?
Do konca mája 2015 neexistovala žiadna možnosť použiť na rekonštrukciu ihriska verejné zdroje. Neexistoval
žiaden vzťah GJH ani zriaďovateľa školy k pozemku. Nadácia Novohradská však požiada Ministerstvo školstva o
spoluprácu pri rekonštrukcii (aj finančnú).
Prečo rekonštrukciu neurobí škola zo svojich zdrojov?
Škola ani jej zriaďovateľ nemá k pozemku majetkový vzťah, ktorý by jej umožnil urobiť rekonštrukciu. Pozemok je
majetkom tretej osoby a do prenájmu ho získala Nadácia Novohradská. Škola nemôže použiť verejné zdroje na cudzí
majetok. Ani ak je to majetok Nadácie Novohradská.
Čo sa stane, ak nevyzbierame dostatok peňazí?
Peniaze sa použijú na rekonštrukciu ihriska v takom rozsahu, v akom sa vyzbierajú. Na stránkach Nadácie budete
priebežne informovaní o aktuálnom stave a vyzbieranej sume.
Kde je presný rozpočet, čo bude koľko stáť?
Pracovná verzia pre potreby projektu je 196 000 € (multifunkčné ihrisko – 48 500 €, bežecká a korčuliarska dráha –
62 500 € a pieskové doskočisko – 1365 €, projekt, prípravné a búracie práce a rezerva 84 000 €). Presné ceny vzídu
z výberov: architekta pre realizačný projekt, stavebnej firmy pre realizáciu stavby a stavebného dozoru.

STAV FINANCOVANIA, PREČO MÁM PRISPIEŤ A PREČO KONTROLA
PRISPIEVANIA
Prečo mám prispieť?
Lebo vyzbieraných peňazí je zatiaľ málo a rodičia ešte neprispeli v dostatočnej miere. Viac prispeli absolventi. Do
12.3.2016 prispelo na nové ihridsko 140 absolventov a iba 90 rodičov našich žiakov. Vzhľadom k tomu, že na našej
škole študuje 1200 detí, je počet podporujúcich rodičov alarmujúco nízky.
Veď ja už prispievam do Nadácie…
Nadácia sa významne podieľa na akcii prestavby. Jej prostriedky sú ale nedostatočné a akékoľvek odčerpanie
prostriedkov bude citeľné v iných oblastiach, ktoré sa financujú z Nadácie. Nadácia bude pokrývať aj budúce
náklady na opravy a údržbu ihriska.
Aká je výška príspevku?
Výška príspevku je samozrejme dobrovoľná a ľubovoľná, podľa vašich možností. Čím však bude vyššia, tým lepšie.
Doterajšia priemerná výška príspevku je 169€. Ak by rodičia každého žiaka našej školy prispeli 100Eur, máme vyše
100,000Eur, teda polovicu rozpočtu.
Ako sa vlastne dokáže vyzbierať celá suma?
Rodičovské príspevky sú len jeden zo zdrojov financovania projektu. Veľa prispievajú absolventi. Ďalším zdrojom
sú priame sponzorské príspevky právnických osôb (firmy rodičov a absolventov, iné firmy). Pripravujú sa rôzne
fundraisingové podporné aktivity: výstava fotografií, hudobný event s koncertom na dvore. Časť sponzoringu budú
aj priame dodávky tovaru a služieb. Prispeje priamo aj Nadácia.
Ako ináč môžem prispieť?
Vybaviť prípadný firemný sponzoring, zaujímať sa o potreby pri výstavbe, aktuálne pomôcť s konkrétnymi
problémami čo sa objavia, zúčastniť sa na práci komisie – pravidelné stretávanie každé 2 týždne. Šíriť informáciu
ďalej – známym, firmám, podnikateľom. Zavolať si navzájom a pripomenúť nutnosť príspevku rodičom spolužiakov.

Prečo je nutná kontrola výberu v triedach?
Lebo rodičia sú zábudliví. Je to malá pripomienka a vytvorenie určitej hnacej sily. Ide aj o spolupratričnosť, každý
jeden môže prispieť svojou troškou k spoločnej veci pre dobro našich detí. Treba sa navzájom trošku rozhýbať,
aktivizovať a skontrolovať.
Prečo práve teraz? Do 15.4.?
Podľa harmonogramu prác sa potrebujeme v istom bode včas rozhodnúť, v akom rozsahu, kvalite a termíne budú
práce prevedené. Tento termín je v polovici apríla.
Ako prispieť?
1. Na účet
Bankové spojenie:
Názov účtu:
Číslo účtu:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Nadácia Novohradská
1146 9293 / 0900

IBAN:
KS:
Var. symbol:

SK21 0900 0000 0000 1146 9293
0308
2016577

Správa pre prijímateľa: Ihrisko, Meno a Priezvisko darcu
2. Portál https://gjh.darujme.sk/929/

REALIZÁCIA, PODOBA IHRISKA
Budu moje deti ešte na tom ihrisku behať? (“ak to bude až za 5 rokov, tak sa ma to predsa netýka..”)
Sme tak isto ako vy rodičmi detí, ktoré študujú na GJH. Urobíme všetko preto, aby sa zrekonštruované ihrisko začalo
používať najneskôr do dvoch rokov. Časové hľadisko je jednou z priorít.
Bude tam aj plot?
Plot okolo školského dvora je samostatná kapitola. Vzhľadom na to, že nie sú vyjasnené majetkoprávne vzťahy k
pozemku na ktorom leží plot a k plotu samotnému, plot nie je predmetom tohto projektu. Nadácia sa však bude
snažiť nájsť riešenie umožňujúce v budúcnosti aj rekonštrukciu plotu.
Bude tam osvetlenie?
Áno.
Bude sa stavať všetko čo je vo vizualizácii?
Štúdia obsahuje vizualizáciu možností využitia školského dvora. Nadácia Novohradská bude v prvej faze
rekonštruovať iba bežeckú dráhu, mutifunkčné ihrisko a doskočisko pre skok do diaľky. Tieto stavby môže Nadácia
rekonštruovať, lebo má na takúto rekonštrukciu povolenie od majiteľa pozemku.
Bude na novom ihrisku niekto strážiť jeho používanie (dozor?), resp. kto konkrétne bude zodpovedať za
údržbu?
Ihrisko bude majetkom Nadácie Novohradská. Tá bude zodpovedať za údržbu ihriska a za poriadok na ihrisku. Či
využije na udržanie poriadku Nadácia stráženie, dohodu s Mestskou časťou alebo sprístupnenie verejnosti na
športovanie sa bude musieť Nadácia rozhodnúť pri uvedení ihriska do užívania.
Budú peniaze na renováciu a údržbu ihriska? – všetko sa predsa poškodzuje…
Za údržbu a náklady na údržbu ihriska bude zodpovedná Nadácia Novohradská ako majiteľ stavieb.
Bude na novom dvore možnosť parkovania?
Nie nebude. Rekonštruujeme ihrisko pre deti, nie parkovisko pre rodičov a zamestnancov školy. Do areálu školského
dvora je vjazd autom zakázaný.

ZMLUVA, PRÁVNE OTÁZKY
Je nájomná zmluva vypovedateľná?
Áno, pri porušení ustanovení zmluvy.
Čo sa stane s ihriskom po ukončení nájomnej zmluvy? Kto bude vlastníkom vzniknutých stavieb?
Všetky stavby zostanú po ukončení nájomnej zmluvy majetkom Nadácie Novohradská.

