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Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti mesta Prešov 
v schválených projektoch: 1:;1 

1. "Aktívni seniori - atraktívne mesto" Vydanie: l 

I Mesto Prešov 2. "SLOVENSKÝ UVERPOOL" 
3. "EKO KONE" 

Návrh na 

UZNESENIE 

z XXXVI. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteI'stva v Prdove 

dňa: 06.05.2013 číslo: ... 12013 

k návrhu na schválenie finančnej spoluúčasti mesta Prešov v sume 9 946,74 € (5% 
spolufinancovanie ) v schválenom projekte s názvom ,,Aktívni seniori - atraktívne mesto" na 
základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 33712013 zo dňa 18.02.2013 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

schvaľuje 

finančnú spoluúčasť mesta Prešov v sume 9946,74 € (5% spolufmancovanie) v schválenom 
projekte s názvom ,,Aktívni seniori - atraktívne mesto" na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Prešove č. 337/2013 zo dňa 18.02.2013. 
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Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti mesta Prešov 
v schválených projektoch: 

1. "Aktivni seniori - atraktívne mesto" Vydanie: l 

Mesto Prešov 2. "SLOVENSKÝ LIVERPOOL" 
3. "EKO KONE" 

Návrh nR 

UZNESENIE 

z XXXVI. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupitel'stva v PTdove 

dňa: 06.05.2013 číslo: .. .12013 

k návrhu na schválenie finančnej spoluúčasti mesta Prešov v schválenom projekte s názvom 
"SLOVENSKÝ LIVERPOOL" 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

schval'uje 

finančnú spoluúčasť mesta Prešov v swne l 250 € v schválenom projekte s názvom 

"SLOVENSKÝ LIVERPOOL". 
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Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti mesta Prešov 
v schválených projektoch: 1;;;1 

1. "Aktívni seniori - atraktívne mesto" Vydanie: I 

Mesto Prešov 2. "SLOVENSKÝ LIVERPOOL" 
3. "EKO KONE" 

Návrh na 

UZNESENIE 

z XXXVI. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupitel'stva v Prešove 

dňa: 06.05.2013 číslo: ...n013 

k návrhu na schválenie finančnej spoluúčasti mesta Pre~ov v schválenom projekte s názvom 

"EKO KONE" 


Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

schval'uje 

finančnú spoluúčasť mesta Prešov v sume I 000 € v schválenom projekte s názvom "EKO KONE". 
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Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti mesta Prešov 

I:;;i v schválených projektoch: 
l. "Aktívni seniori - atraktívne mesto" Vydanie: l 

Mesto Prešov 2. "SLOVENSKÝ LIVERPOOL" 
3. "EKO KONE" 

Dôvodová správa 

Projektový zámer s názvom "Aktívni seniori - atraktívne mesto" bol podaný mestom 
Prešov dňa 29.10.2012 v rámci výzvy Operačného programu Y zdelávania, Prioritná os 2 - Ďalšie 
vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ, Opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania, Kód výzvy 
OPY-2012/2.1I03-S0RO, ktorej vyhlasovateľom bola Agentúra Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU). 

Projektový zámer bol predložený a aj schválený na XXXII. riadnom rokovaní Mestského 
zastupiteľstva konaného 18.02.2013 uznesením 337/2013 Cv prílohe). 

Mestská rada uznesením číslo 2012013 zo dňa 15.04.2013 Cv prílohe) vzala na vedomie 
návrh finančnej spoluúčasti mesta zároveň odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť túto 
tl11atlčllÚ spoluúčasľ mesUt. 

ASFEU nás požiadalo o predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok 
poskytnutia pomoci. Na 7.áklade toho splníme všetky formálne náležitosti bude nám priznaná 
definitívna výska dotácie. 

Mesto Prešov sa zapojilo do výzvy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na 
predkladanie žiadosti na podporu realizácie neinvestičných kultúrnych projektov v rámci 
podujatia Európske hlavné mesto kultúry, Program Európske hlavné mesto kultúry - Košice, 
podprogram 3.2 Podpora sprievodných podujatí a projektov súvisiacich s projektom Košice
Európske hlavné mesto kultúry 2013 . 

Zámer mesta Prešov uchádzať sa o finančné prostriedky z uvedeného programu na 
projekt s názvom "Slovenský Liverpool" schválilo Mestské zastupiteľstvo v Prešove na svojom 
XXXII. riadnom zasadnutí dňa 18.02.2013 uznesením č. 337/2013. 

Predložený materiál deklaruje finančnú spoluúčasť mesta Prešov v tomto projekte 
v súlade s podmienkami poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu 
Ministerstva kultúry SR na rok 2013 - a to vo výške 5 % z celkového rozpočtu podporeného 
projektu (25 000 €), čo činí l 250 €. 

Mestská rada uznesením číslo 2012013 zo dňa 15.04.2013 (v prílohe) vzala na vedomie 
návrh finančnej spoluúčasti mesta zároveň odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť túto 
finančnú spoluúčasť mesta. 

Ministerstva kultúry SR schválilo dotáciu pre projektový zámer s názvom ,,EKO KONE" 
v sume 5.500 € v rámci programu na podporu čiastkových projektov súvisiacich s projektom 
Európske hlavné mesto kultúry. Tento projekt bol vybraný hodnotiacou komisiou spomedzi 385 
podaných žiadosti o dotáciu MK SR na rok 2013, pričom komisiou bolo schválených celkovo 25 
projektov (z toho 2 projekty, žiadateľom ktorých bolo Mesto Prešov). 
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Návrb na scbválenie finančnej spoluúčasti mesta Prešov 
Vydanie: 1 

v scbválenýcb projektocb: 1:;1 
l. "Aktívni seniori - atraktívne mesto" 

StranaMesto Prešov 2. "SLOVENSKÝ LIVERPOOL" l/9
3. "EKO KONE" 

l. "Aktívni seniori - atraktívne mesto" 

Názov projektu: 
Operačný program: 
Prioritná os: 

Opatrenie: 

Kód výzvy: 

Celkové výdavky projektu: 

Pobdovaná výška NFP: 

Schválená výška NFP: 


Zdroje žiadateľa celkom: 

Predpokladaný termin 

realizácie aktivit projektu: 

Miesto realizácie: 


Ciele projektu: 

Aktivity projektn: 

Ciel'ová skupina: 
Prepojenie na PHSR: 

F - MsÚISP-OIll211 

,,Aktívni seniori - atraktívne mesto" 
OP Vzdelávanie 
2-Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských 
zdrojov 
2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania 

OPV-2012/2.l/03-S0RO 

198934,80 € 

188988,06 € 

bude uvedené v potvrdení o schválení, predbežne vo 

výške 188 988,06 € 

9946,74€ 


august 2013 - október 2014 
denné centrá v meste Prešov, v ktorých sa seniori 
stretávajú 
Zvýšiť kvalitu života seniorov v meste Prešov 
prostredníctvom ďalšieho vzdelávania s dôrazom na 
rozvoj kľúčových kompetencií a ich prehlbovanie. 
Zvýšiť kvalitu ďalšieho vzdelávania, rozvíjať 

a prehlbovať kľúčové kompetencie seniorov 
prostredníctvom vzdelávacieho programu. 
Osobnostný rozvoj; Základy počítačových zručnosti; 
Zdravoveda; Internetová komunikácia; Zdravý životný 
štýl; Základy finančnej, právnej a sociálnej gramotnosti 
a komunikácia s úradmi verejnej správy; Záhradkárstvo 
- ovocinárstvo 
seníori vo veku nad 50 rokov 
Špecifický ciel' B.2. Kvalita vo vzdelávani 



Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti mesta Preiov

9 Vydanie: l v schválených projektoch: 
l. "Aktívni seniori - atraktívne mesto" 

StranaMesto Prešov 2. "SLOVENSKÝ LIVERPOOL" 
! 
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3. ..EKO KONE" 

2. "SLOVENSKÝ LIVERPOOL" 

Názov projektu: 

Program: 

Gestor programu: 

Podprogram: 


Celkový rozpo~t projektu: 

Vlastué zdroje: 

PohdovanA dotácia: 

SchválenA dotácia: 

1ľermfn realizácie: 

Miesto realizácie: 

Zámery, ciele a výsledky projektu: 


Ciel'ové skupiny: 


Prepojenie na PHSR: 


F - MsÚ/SP-OIl12l1 

SLOVENSKÝ LIVERPOOL 
3 Európske hlavné mesto kultúry 2013 - Košice 
Sekcia ekonomiky a projektového riadenia 
3.2 Podpora sprievodných podujati a projektov 
súvisiacich s EHMK 2013 - Košice 
25000,00€ 

1250,00 € 
23750,OO€ 
6430.00€ 

jún 2013 
Mesto Prešov 
Mesto Prešov má dlhoročnú hudobnú tradíciu a je 
považované za mesto hudby. Hlavným zámerom 
projektu je zaujímavou a atraktívnou formou 
poukázať na históriu i súčasnosť prešovskej hudobnej 
scény. Prezentácia prešovských interpretov (sólistov, 
zborov, hudobných skupín) má zyýrazniť fenomén 
silnej koncentrácie umelcov v našom meste; na 
spolupatričnosť Prešovčanov, ktorí zmobilizovaním 
svojich sn zviditeľnia svoje mesto hudbou. 
deti a mládež 
široká verejnosť 
návštevníci mesta 
interpreti hudby (sólisti, zbory, hudobné skupiny) 
Špecifický cieľ C.3.3 Ponuka kultúrnych podujatí pre 
rozvoj CR 
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Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti mesta Prešov 


Vydanie: I 
v schválených projektoch: 

l. "Aktívni seniori - atraktívne mesto" 
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3. "EKO KONE" 

3. "EKO KONE" 

Názov projektu: 

Program: 

Gestor programu: 

Podprogram: 


Celkový rozpolet projektu: 

Vlastné zdroje: 

Požadovaná dotácia: 

Schválená dotácia: 

Termín realizácie: 

Miesto realizácie: 


Zámery, ciele a výsledky projektu: 

Ciel': 

Ciel'ové skupiny: 
Prepojenie na PHSR: 

F - MsÚ/SP-Ol/12l1 

EKO kone 
3 Európske hlavné mesto kultúry 2013 - Košice 
Sekcia ekonomiky a projektového riadenia 
3.2 2 Podpora sprievodných podujatí a projektov 
súvisiacich s EHMK 2013 - Košice 
20000,OO€ 

lOOO,OO€ 

19000,OO€ 

5500,00 € 

máj - december 2013 
Prešov 

výroba a osadenie informačných stlpov (s podobou 
konskej hlavy na vrchole) na určených miestach 
v centre mesta + smerové šípky (názov a vzdialenosť 
od pamiatok/dominánt mesta Prešov) z prírodných 
ekologických materiálov (drevo); 
osadenie informačných tabúľ na stlpy s plánom centra 
mesta (mapka) za účelom lepšej navigácie turistov + 
QR kódy (eL nositeľ informácii o meste). 
zviditeľnenie mesta Prešov; 
podpora cestovného ruchu tradičnou formou 
prepojenou novými technológiami. 
turisti 
C.2.1. Európske hlavné mesto kultúry 
C.3.3. Ponuka kultúrnych podujati pre rozvoj CR 



Stnma~ 1/2Mestské zastupiteľstvo v Prešove 
Mesto I'nliIov 

UZNESENIE 


zo XXXll. riadneho ZlUad.uda 

Mestského zutuplteľstva v Preiove 

d6a: 18.2.2013 	 M.slo: 33711013 

k iDformatfvD.eJ správe o prlpravovaJlým a podaným tiadOltlaeh o Nn .a dotlicle 

zo l«imelo rOZPOItU a granty zo EÚ 

Mestské ZlUtupltel'stvo v PreIove 

berie .a vedomie 

informatfvnu spráw o pripravovaným a podaných tiadosUach o NFP na dotácie ro §tátneho 

rozpočtu a granty zo EÚ 

a 

odporó~a 

"hriDť z6mery meslll Preiov uchádzať sa o finaabé prostriedky podaaím fiadOltf 

oNFP: 

1. 	 ..Sanácia haval'lJnlho zosuvu v mute he1av - ulica Pod Wilec HÔŇWU - 1. eklpa" 

s p!'edpoldadanou spoluúlas(ou v sume 12 630.36 é'. 

2. 	 "San6cia havarijného ZOS1l\1U v meste Prešov - ul. Ho,.áI'ska - l. etapa" s predpoldadanou 

spoluú{as(ou v sume 13 615.64 é'. 

3. 	 "SLOVENSKfIJVERPOOL" s predpoldadanou spo/uú{as(ou v sume 1 2S0,OO é'. 

4. 	 ..Darujme deň starli mladým a naopak" s pndpoldadanou spoluú{as(ou vsume 

SOO,OO é'. 

F- ~Ú/SP-olmtl 
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9 Strana 
Mestské zastupiteľstvo v Preiove 'ZfZ 

Mesto PreIOV 

5. ..Ablvnl seniorl- atraktlvne mesto" s predpoldadanou spol~as(ou v sume 9946.74 e. 
6. .. Umenie pre rozvoj turizmu" s predpoldadanou spol~as(ou v sume l 500,00 e. 

-
JUDr. Pavel HAG Y ARI 

22. 02. 2013 primátormesta 

Dostanú: 	 Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka 	 Ing. I!udovft Malaga 

Ing. Igor Andrejčák ~. k ~ ~ 
Ing. Richard Drutarovk I'J1. "---l 

F - MsÚISP-Olfl7/1 
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Mesto Prešov 
I 

UZNESENIE 

z 3. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove 

dňa: 15.4.2013 číslo: 20/2013 

k návrhu na schválenie finančnej spoluúčasti mesta Prešov v schválenom projekte s názvom 
"Aktivni seniori - atraktívne mesto" na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Prešove č. 337/2013 zo dňa 18.2.2013 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 
návrh na schválenie fmančnej spoluúčasti mesta Prešov v sume 9946.74 € 
(5 % spo!ufinancovanie) v schválenom projekte s názvom "Aktivni seniori - atraktívne mesto" 
na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 337/2013 zo dňa 18.2.2013 
s pripomienkami 

a 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 
schváliť finančnú spoluúčasť mesta Prešov v sume 9946,74 € (5 % spolufinancovanie) 
v schválenom projekte s názvom "Aktívni seniori - atraktívne mesto" na základe uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 337/2013 zo dňa 18.2.2013. 

r. Pavel Hagyari 

22. 04. ZOB primátor mesta Prešov 

Dostanú: Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka Ing. Ľudovít Malaga 

PhDr. Milan Laca 

Ing. Richard Drutarovský 

F - MsÚ/SP-OI/28/! 
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Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z 3. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove 

dňa: 15.4.2013 člslo: 2412013 

k návrhu na schválenie finančnej spoluúčasti mesta Prešov v schválenom projekte s názvom 
"SLOVENSKÝ LIVERPOOL" 

Mestslul rllda v Prešove 

berie na vedomie 
návrh na schválenie finančnej spo!uúčru:.1i mesta Prešov v schválenom projekte s názvom 
"SLOVENSKÝ LIVERPOOL" 

a 

odporúča 
Mestskému zastupitel'stvu v Prešove 
schváliť finančnú spoluúčasť mesta Prešov v sume I 250 € v schválenom projekte s názvom 
"SLOVENSKÝ LIVERPOOL". 

JUDr. Pave! Hagyari 
22. 04. 2013 

primátor mesta Prešov 

Dostanú: Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka Ing. Ľudovít Malaga ~~~~~ 

F MsÚ/SP-Ol!28/1 
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Ilustratívny prik1ad UIS 

Plán mesta s označen(m aktuálne] 
pozicie, pamiatkami a QR kódom 


