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Na rokovanie mimoriadneho 
mestského zastupiteľstva 
na deň 25. 05. 2017   

 
Materiál č.  

  
     

Návrh 
na schválenie projektových a investičných zámerov mesta 

 

Na základe:    Návrh na uznesenie: 
Mimo plánu rokovania 
mestského zastupiteľstva 

  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove po 
prerokovaní  

 

    
schvaľuje : 
 

1.  predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v 
programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 podľa 
prílohy č. 1 
 

2.  návrh projektových a investičných zámerov a 
žiadosti o poskytnutie NFP na projekty zamerané na 
znižovanie energetických a prevádzkových nákladov 
podľa prílohy č. 2 

 

  
    

Predkladá:    
Ing. Juraj Popjak 
prednosta MsÚ 

  
  
  

 
 

   

Spracovateľ: 
Mgr. René Semanišin 
vedúci OŠaTK 

   

Mgr. Pavol Krok 
 

  
  
  

    

Spravodajca:    
Mgr. René Semanišin 
vedúci OŠaTK 
 
  
Prerokované:     
-  na porade primátora mesta  
dňa 09.05.2017 

 - v komisii ŠaTK 15.05.2017 
-  v MsR  18.05.2017 
 

 

  
  
  

Prizvať:     

    
V Bardejove 18. 05 .2017 

       



   
Dôvodová správa  

k návrhu na schválenie projektových a investičných zámerov mesta  
 
 

1.) Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásil výzvu na predkladanie žiadosti 
o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 za účelom 
podpory rozvoja športu, a to najmä projektov zameraných na výstavbu, údržbu 
a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a mantinelmi. 
  

 OŠ a TK pripravuje  v súlade s  uvedeným programom projektovú žiadosť o dotáciu 
na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelom  v priestoroch 
futbalového štadióna v Dlhej Lúke   vo výške 40 tis.  €. Pre program – výstavba 
multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi je určená najnižšia, resp. najvyššia 
výška žiadanej a poskytnutej dotácie v rozpätí od 35 000 € do 40 000 €. Minimálna výška 
spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov,  je najmenej 5 % z celkového rozpočtu 
projektu. Ak nebude dotácia poskytnutá v požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných 
zdrojov alebo iných zdrojov môže komisia znížiť úmerne k výške poskytnutej dotácie.  

Rovnako v rámci predmetnej výzvy pripravujeme projekt výstavby detského ihriska 
na ulici Tehelná, opravu plochy polyfunkčného ihriska v Bardejovskej Novej Vsi 
a nákup športových potrieb pre podporu športových aktivít jednotlivých ZŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. Všetko v maximálnej výške oprávnených nákladov tak 
ako je uvedené vo výzve.  

 
2.) V rámci operačného programu Kvalita životného prostredia , ktorého predmetom je 

zvýšenie energetickej efektívnosti prevádzky verejných budov je možné aktuálne 
žiadať o NFP na rekonštrukciu objektov ZUŠ, pričom v predchádzajúcom kole už boli 
podané žiadosti na rekonštrukciu MŠ Komenského 24 a MŠ Vinbarg.  V tejto 
súvislosti pripravujeme projektovú dokumentáciu k žiadosti o poskytnutie NFP na 
zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZUŠ Michala Vileca. V prípade 
úspešnosti by sme ušetrené financie mohli efektívnejšie využiť na skvalitnenie 
umeleckého vzdelávania v prospech samotného vybavenia školy. Ide o náročný 
projekt, keďže neexistuje pôvodná projektová dokumentácia a všetko je potrebné 
nanovo zamerať. Predmetom výzvy, ako oprávnených nákladov, nie je materiálno-
technické vybavenie, takže zámer premeny spoločenskej sály na polyfunkčnú sálu 
budeme musieť realizovať následne. V tejto súvislosti sa pokúsime využiť možnosti 
získania zdrojov v rámci programov cezhraničnej spolupráce s Poľskom. Na základe 
predmetnej výzvy, do ktorej by v budúcnosti mali byť zaradené aj objekty základných 
škôl oddelenie školstva odporúča schváliť  projekty a investičné zámery za účelom 
dosiahnutia zníženia energetických a prevádzkových nákladov zostávajúcich, doposiaľ 
nezrekonštruovaných,  základných škôl.  
 

Dôvodom predloženia projektových zámerov je skutočnosť, aby sme kvôli 
krátkosti času na spracovanie projektovej dokumentácie a žiadosti o NFP, mohli 
okamžite, po zverejnení výzvy,  začať s prípravou žiadosti a následne MsZ predložili 
konkrétny návrh obsahujúci náklady na rekonštrukciu a výšku spolufinancovania.  

  
2.a) V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia OŠ a TK tak pripravuje  
projekt „Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca, Bardejov“ , ktorý bude 
predložený vo forme žiadostí o nenávratný finančný príspevok do termínu uzavretia 
hodnotiaceho kola v súlade s časovým harmonogram konania o ŽoNFP. Sporné 
majetkoprávne vzťahy sú vyriešené oddelením správy majetku, presnú výšku nákladov 
predložíme na júnovú MsR a  zastupiteľstvo tak, aby sme v termíne do 30.6. mohli predložiť 
žiadosť o poskytnutie NFP.  
 



   
2.b) Investičný zámer – Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ B. 
Krpelca, T. Ševčenka 3, Bardejov . ZŠ bola postavená v roku 1965. Skladá sa z ôsmych 
pavilónov. Škola je vo veľmi zlom stave a je potrebná kompletná rekonštrukcia všetkých 
pavilónov, vrátane výmeny okien, dverí, radiátorov, zateplenia obvodových stien , opravy 
strechy a dažďových zvodov a následného hydraulického vyregulovania rozvodov ústredného 
kúrenia. V záujme riešenia zlého technického stavu školy ju navrhujeme zaradiť  do databázy 
investičných zámerov mesta. 
 
2.c) Investičný zámer – Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ, 
Komenského 23, Bardejov. Štyridsať ročná škola, ktorá v rámci požiadavky zníženia 
energetických a prevádzkových nákladov potrebuje výmenu okien , zateplenia obvodového 
plášťa a hydraulické vyregulovania rozvodov ústredného kúrenia. 
 
2.d) Investičný zámer – Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ, Nám. 
arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov. V dôsledku zlého technické stavu budovy je nutná  
kompletná rekonštrukcia vrátane zateplenia a výmeny okien, zdevastovaných bleskozvodov 
a poškodených odkvapových žľabov, vrátane opravy zatekajúcich striech. 
  
 2.e) Investičný zámer – Zníženie energetických a prevádzkových nákladov - 
Samostatný pavilón v ZŠ s MŠ, Pod Vinbargom 1, Bardejov  Ide o objekt, ktorý je 
aktuálne využívaný pre potreby školského klubu detí, prostredníctvom nájomného vzťahu 
súkromnou ZUŠ a  detských jaslí. Vzhľadom k potrebe zachovania potrebných kapacít 
smerom do budúcnosti, aj vzhľadom k rušeniu prevádzky ZŠ v okolitých obciach odporúčame 
ponechať objekt vo vlastníctve Mesta s perspektívou jeho využitia pre výchovnovzdelávací 
proces školy.  
 
 Na základe pripravovaných  výziev na znižovanie energetických a prevádzkových 
nákladov verejných budov oddelenie školstva a TK  MsÚ pripraví projektovú dokumentáciu 
na realizáciu uvedených investičných zámerov a žiadosti o poskytnutie NFP v rámci 
konkrétnych programov, na základe aktuálnych výziev, pričom presnú čiastku nákladov 
a výšku spolufinancovania predložíme vždy na rokovanie mestskej rady a mestského 
zastupiteľstva na základe aktuálnosti výziev a termínov na predloženie žiadosti o poskytnutie 
NFP.   
 

Predkladaný materiál bol prerokovaný na  porade primátora mesta dňa 09.05.2017, v 
 komisii ŠaTK 15.05.2017 a v MsR  18.05.2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento materiál obsahuje: - Dôvodová správa                      2 str. 
        - Návrh na uznesenie, príloha č.1         1 str. 
        - Návrh na uznesenie, príloha č. 2        1 str.  
        - Uznesenie Komisie školstva TKaŠ    1 str. 
     

 



   
 
 
 

 Príloha č. 1 
 
  Návrh na uznesenie : 
 
Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : 
 

 
A) v programe č. 1 Podpora rozvoja športu na rok 2017 predloženie žiadosti o poskytnutie 

dotácie na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelom 
v priestoroch futbalového štadióna v Dlhej Lúke vo výške 40 000,00 EUR;  

B) v programe č. 2 Podpora rozvoja športu na rok 2017 predloženie žiadosti o poskytnutie 
dotácie na výstavbu detského ihriska na ulici Tehelná vo výške 13 000,00 EUR;  

C) v programe č. 3 Podpora rozvoja športu na rok 2017 predloženie žiadosti o poskytnutie 
dotácie na opravu plochy polyfunkčného ihriska v Bardejovskej Novej Vsi vo výške 
15 000,00 EUR; 

D) v programe č. 4 Podpora rozvoja športu na rok 2017 predloženie žiadosti o poskytnutie 
dotácie na nákup športových potrieb pre podporu športových aktivít jednotlivých ZŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta vo výške 9 000,00 EUR; 

 
E) zabezpečenie realizácie projektov po schválení žiadosti o poskytnutí dotácie; 

 
F) financovanie jednotlivých projektov vo výške 5% z celkového rozpočtu jednotlivých 

projektov. 

 
 
 
 
 
 



                           Príloha č. 2 
 
Návrh na uznesenie : 
 
Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : 
        
 

A) prípravu projektu Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca, Bardejov, 
ktorý bude predložený vo forme žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita 
životného prostredia; 

 
B) investičný zámer – Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ B. 

Krpelca, T. Ševčenka 3, Bardejov;  

 
C) investičný zámer – Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ, 

Komenského 23, Bardejov;  

 
D) investičný zámer – Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ, Nám. 

arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov;  

 
E) investičný zámer – Zníženie energetických a prevádzkových nákladov – 

Samostatný pavilón v ZŠ s MŠ, Pod Vinbargom 1, Bardejov.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 


