
MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE

  
  
  
   

Na rokovanie  
mestského zastupite�stva 
na de� 19.09.2017 

                              Materiál �. 13 
  

     

N á v r h 
na schválenie žiadostí o nenávratný finan�ný príspevok  

Na základe:    Návrh na uznesenie:
Mimo plánu zasadnutí MsZ Mestské zastupite�stvo v Bardejove 

schva�uje 

- text  uznesení pod�a príloh �.1 a 2.  

    

Predkladá:    
Ing. Juraj Popjak, 
prednosta MsÚ 

    

Spracovate�:    
Ing. J. Novotný,  Ing. Z. Graveczová 
- referát prípravy a admin. grant. projektov 

    

Spravodajca:    
Ing. Juraj Popjak, 
prednosta MsÚ  

    

Prerokované:    
-  na porade primátora d�a 04.09.2017 
- v mestskej rade d�a 14.09.2017 

       

Prizva�:       
- Ing. J. Novotný, Ing. M. Sere�un, Ing. M. Tribus 

       

V Bardejove 12.09.2017
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Dôvodová správa 

1.  Integrovaný regionálny opera�ný program, kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Sprostredkovate�ský orgán pre 

Integrovaný regionálny opera�ný program vyhlásilo d�a 21.12.2016 výzvu na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finan�ný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej 
dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom po�te prepravených osôb. 

Základné informácie o výzve a projekte:
• Výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vy�erpaním finan�ných 

prostriedkov vy�lenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia SO RO. Termín uzavretia 
hodnotiaceho kola �. 3 je stanovený na 21.09.2017.  

• Oprávnená aktivita - Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú 
dopravu:  
o cyklistické komunikácie - obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, 

budovanie nových cyklistických komunikácií,   
o doplnková cyklistická infraštruktúra. 

• Intenzita pomoci:  95%,  spolufinancovanie žiadate�a  5 %. 
• Zostatok disponibilnej alokácie (zdroj EÚ): 2 833 554 EUR. 
• Max. a min. výška žiadaného príspevku nie je stanovená. 

K termínu 21.09.2017 Mesto Bardejov pripravuje projekt s názvom: „Cyklochodník 
Toplianska ulica, Bardejov“: 

o riešené územie je úsek južného nábrežia rieky Top�a od Mokrolužského mostu až po 
križovatku Toplianskej ulice s ulicou T. Šev�enku. Zámerom je vybudova� cyklochodník 
(d�žka 800 m. šírka 3,5 m), verejné osvetlenie pozd�ž chodníka a lávku cez rieku Top�a.  

o spôsob financovania projektu – predfinancovanie. 

2. Výzva pre mikroprojekty - Program cezhrani�nej spolupráce Interreg VA Po�sko - Slovensko
D�a 3.4.2017 Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry” a 

Žilinským samosprávnym krajom vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
finan�ného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhrani�nej spolupráce Interreg 
VA Po�sko-Slovensko 2014 - 2020,  Prioritná osi 1 – Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho 
dedi�stva cezhrani�ného územia. 

Základné informácie o výzve a projekte:
• Lehota na prekladanie žiadostí: do 29.09.2017. 
• Typy mikroprojektov:  

o spolo�ný  – výška financovania: min. 2 000 € max. 100 000 €, max. celková hodnota rozpo�tu: 
140 000 €, 

o individuálny - výška financovania: min. 2 000 € max. 50 000 €, max. celková hodnota 
rozpo�tu: 70 000 €, 

• Miera financovania: - z EFRR max. 85 %, zo štát. rozpo�tu SR max. 10 %, vlastný vklad min. 5 %. 
• Alokácia finan�ných prostriedkov na výzvu pre Prešovský samosprávny kraj: 593 428,17 €. 

K termínu 29.09.2017 Mesto Bardejov pripravuje projekt  s názvom „Vek nepozná 
hranice“: 

o zámerom projektu je rekonštrukcia suterénnych priestorov národnej kultúrnej pamiatky 
v rozsahu eliminácie vzdušnej vlhkosti, odvetrania priestorov a rekonštrukcie 
elektroinštalácie, pre rozvoj �alších aktivít Po�sko – slovenského domu v Bardejove,     

o partnerom Mesta Bardejov v spolo�nom projekte je Mesto Muszyna, 
o spôsob financovania projektu – refundácia. 

3. Záver
Povinnou prílohou žiadostí o poskytnutie dotácie sú uznesenia mestského zastupite�stva 

o predložení žiadostí a zabezpe�ení finan�ných prostriedkov na spolufinancovanie projektov.�
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Návrh na uznesenie 

Príloha �. 1

Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje: 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finan�ný príspevok za ú�elom realizácie projektu 
„Cyklochodník Toplianska ulica, Bardejov“ realizovaného v rámci výzvy s „kódom 
IROP-PO1-SC122-2016-15“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 
mesta a platným programom rozvoja mesta;  

b) zabezpe�enie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

c) zabezpe�enie finan�ných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 33 720,42 EUR  (5 % z oprávnených výdavkov projektu)  t.j. vo výške rozdielu 
celkových oprávnených výdavkov projektu (674 408,40 EUR) a poskytnutého NFP 
(640 687,98 EUR) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

d) zabezpe�enie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpo�tu mesta.  

Príloha �. 2

Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje: 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie finan�ného príspevku pre mikroprojekty za ú�elom 
realizácie projektu „Vek nepozná hranice“ realizovaného v rámci výzvy na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie finan�ného príspevku pre mikroprojekty zo d�a 3.4.2017 v 
rámci Programu cezhrani�nej spolupráce Interreg VA Po�sko-Slovensko 2014 - 2020,  
Prioritná osi 1 – Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedi�stva cezhrani�ného územia;  

b) zabezpe�enie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

c) zabezpe�enie finan�ných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 2 475,00 EUR (5 % z oprávnených výdavkov projektu)  t.j. vo výške rozdielu 
celkových oprávnených výdavkov projektu (49 500,00 EUR) a poskytnutého 
finan�ného príspevku (47 025,00 EUR) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

d) zabezpe�enie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpo�tu mesta.  


