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~ Informatívna správa o stave realizácie schválených 
: Vydanie: I ,-~ investičných akcií mesta Prešov 

Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 


z XXXVI. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prešove 


dňa: 6.5.2013 číslo: ......../2013 


k informatívnej správe o stave realizácie schválen}'ch investičných akcií mesta Prešov. 


Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

berie na vedomie 


intormalÍvnu správu o stave realizácie schválených investičných akcií mestu Prdo\', 
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Informatívna správa o stave realizácie schválených 

Vydanie: l 
investičných akcií mesta Prešov 

Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Predmetnú informatívnu správu predkladáme na základe poslaneckého návrhu 

Ing. Andrey Turčanovej, poslankyne MsZ v Prešove, ktorý sa týkal predkladania 

pravidelných správ o stave realizácie schválených investičných akcií v meste Prešov na 

každé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva, ku ktorému prijalo Mestské 

zastupitel'stvo v Prešove dťía 30.1.2013 uznesenie č. 332/2013 a na základe uznesenia 

č. 338/2013 zo dňa 18.2.2013. 

Materiál je vypracovaný v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 


mesta Prešov 2008 - 2013: 


- špecifický ciel' A.1 Infraštruktúra; 


- špecifický cieľ B.3 Vybavenie škôl; 


- špecifický cieľ C.1 Bývanie a sociálne zariadenia; 


- špecifický cieľ C.2 Príťažlivosť mesta; 


- špeCifický ciel' CA Životné prostredie. 


~..,--, 
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Mesto Prešov 	 V}tlačok:~.. .... .... .... ----~ 

Dňu 9.1.2013 bolo na XXX!. mimoriadnom zasadnutí MsZ v Prešove potvrdené uznesenie 

MsZ v Prešove Č. 308/2013 zo dňa 17.12.2012 k návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2013 

s v)'hľadom na roky 2014 a 2015, ktorého výkon primátor mesta pozastaviL Schválené imcsličné 

akcie sa nachádzajú v tabuľke spolu s investičnými akciami, ktoré boli schválené dňa 18.2.2013 na 

XXXIL riadnom zasadnutí MsZ v Prešove v rámci RO Č. I (uznesenie č. 33412013) a dúa 

18.3.2013 na XXXIV. riadnom zasadnutí MsZ v Prešove v rámci RO č. 3 (uznesenie Č. 344/2013) . 

• 

Schválené Informácia o investičn5'Ch akciiichNázov stavby fin. k 24.4.2013 
prostriedky 

:-;:;;-;;-i-c;:-;---,,' 	 ..; 
l PD podr" plánu rek a výstavby míestnych 15000 Príprava podkladov začne po schválení vecnnsti. 

komunikácii a križovatiek 	 Materiál pod názvom "Ní,,'rh IIa sch"álcnie
\ ccnosti použitia schn\Jcn f'Ch fiua nčn) l'll 
pl'oHrj~dkov nJJ fU I,; 2013 \ "úlatk .ii fll~ínllm 

rckonštrnkdí a \ ,"sta,,!>.' IIllc:.tnych 
Iwmunikitdí II l({'í1.onllid~ nn ll.l.L'mi mc~ta 

l'rdov" uol 9.4.201.3 jJl·C'dlnJcll.\" iH! ?_<1"'''1duntit' 
Komi&ic :'l'hZ \ }'rcšovc pn..' (,P. V, n <J ŽP. 
Komi~iil uzn, Č. 1l/l0 (J lll11teriid \ '/~da ria 
vedomie H odporučila MsZ lich, <iliť q,,'cno.'\ť 

pouiJthi fin'lilCU}'('.h pro~lri('dl\o' Il;i 

SPI'3l'ovunic PD -ReI~{Hl\íruí"éiH ,Jarl~fJ\ !'t ul. 
v sume 15 OOO.~f. ! 
Idl'nti('k~' tnntLThtJ seJ..:cht SR prNllu'iila nd 

: z::l:..adnutj(' :,\1,,1{ ui'hl l~.(t2H13. l\1,H po 

:__~_~...... ...... ...... ;;;-__--,c-:::-+-_-;-;;-;=--,-~re:.:l-"·o'"I':::o.vtlltÍ matcrhH :.-tiuhla. 
i 	 ') 'Cintorín Šváby dokončenie areh v\"~lwlllu 5: 15000 Príprava podkladov potrebn."'ch pre začm:<=,- ' ~ - <, ~ procesu verejného obstarávania 

I 	 Di'la 8.3.2013 bolo zaslané na podpis riauiteľovi 
SSR udelenie súhlasu nl:) začatie procesu VO. 
Podpisan~' slHilas hol dľía lJ.J.2013 dOľl!čcn~'I 
ua OIV. ~i1sll'dllt: bulo Spl'<lc(I\"twé '",Illl-dLl'nic 

jH'r-dmefu Z;,ík:-ľlky na (fo!\.ončtllic z;.)chnlllllčho 
ilrchcologitkl'ho \'i'sl .. nHltJ. pn'dpokl:ldanú 
hodIlotu a n.:hrh ZoJ)j Idon:: holi dii", 11.J.2013 
7:lslan~ nt! pod pb riaditťľ{j\ i ,cl~cic a di'w 
-1:.-1.:20lJ holi podpisalll: pndklady ".<10;;:1;111(' Il;l 

odd. VO pre zabCZpCČl'ílÍC procesu yercjného 
ohstarávania na t.Iod~ÍYatePa <lrthtologidi) ch 

f--+~"C":';-;~-:--~~=="7;~~~---_.---+~:+ ...~-~=:-+..I":.á.c .__.... 7'"--;---;
5 : ! Autorský dozor buJc uhraJeti) po ukollecnÍ 
. ~. stavb\-'. 

c····3':-"-'::'D:::-.-cOood-c,-·o-'cU·olO·-'-'a-c-cí-rí:--g-oo-l_-u-cI.-'pc·,-Hl:7.\\ccrj:clc-c----r"'2 ----:5:--0:--0;-0;-;-1C;IÚ) č~ -;-1c-b-o:-Ja-s-l-m-w-,,-a '·{Jb HLlV)Šená 05 o·6ó E (v 

hôrkou~ III. etapa ~ 50QQ : súčasnosti je celková SLlnw nJ PD IO 000 \') 
!: IO 000 : Dňa LJ,20JJ uoli zaslané na potlpis riaditd'o\'i 

, SSR podklndy (súhlas na začatíe procesu VO. 
vymedzenie predmetu zákazky, prt'dpoldmlnnú 
hodnota zákazky) potr('hné pre pro('es \'0, 

; : 
~---~ ...... __.~._~...... _-~'-'...._-~ Po nav"'šení Sl~,~,~Y_ b~_!Q_____ akt~,:~_E:lO";l~!~_M 
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\'ymedzenie predmetu zákazky zaslané na 
schválenie ri.ditel'ovi SSR. 
Podpls.né podklady boli dňa 4.3.2013 zaslané 
na oddelenie VO pre zabezpečenie procesIl 
verejného obstarávania na dodávatel'a PD. 
Dii. 27.3.2()J3 odd. VO oznámílo meno 
víťazného uduhlzača na 'Y[lľaco\ 1wie Pil. 
Následne OIV spr3coHllo ZoD, I,JonÍ hola dňa 

~~~~~~~~---t~. _________+-1~6~.4~,~1~O~13~z.~'~la~'~'.~·~n~a~pro~dLn1~ís~·._____________ 
Odvodllovací "gal Pod Wi Icc hôrkou III. etapa i i"
PD - MŠ v N. Šebastovcj - novozriaúený r:J+-------:-l""20::-t-A-.-U-t-or-sk-{-ú7"o-z-o-r---:b-u-d;-e--u;-h.-·a"Cd-'-.,,-)-'-"-p-o-~k;-'o-n-:č:-e--cni~ 

f---+.::.ol~}'ekt, Haburská Č. 9 (AD) .... _;-:-__-+;:-t____-+~s=ta:..:v.-:,b"-y'--, 
MS vN, Sebastovej .... novozriadený objekt 3 Po schváleni fin, prostriedkov na aktualizácIU PD 
Hahurská Č. 9 (realizácia) 100000 (je potrebné zohľadniť doteraz zrealizované práce 
PD .. aktuali?:!cia I 000 firmou RESTAV SK. S,LO.) bude zabezpečené 

nové verejné obstarávanie na dodávateľa st. prác. 
Schválenie fin. prostriedkov na aktualizáciu PD 
je potrebné z toho dôvodu, že na stavbe boli 
spoločnosťou RESTAV SK, .s.r.o. vykonané 
určité práce, ktoré musia byť zaznamenané 
vaktualizovanej PD, ktorá bude slúžíť ako 
podklad pre 1I0vé VO. 
Oň" 18.3.20 IJ MsZ sĽln álilo p.'csun čiastky 
IO()() f: (uzn. č, 3H!lOlJ) na TCle'" II p,e 
iuvestičnú 'J-.:ta,"h1! lwz Hľčcniil HTnn!>ti. Je 
IH."': I1J1utn6 \'t'CIJOSť II finanČnl' éia-stJw 
srh\'ilti[~ <.'~tc RO Č. ~ (suma url':cnú tlH 

akl-ualizúcic PD so zaprm-:ovanim zmien 
ľcaIiZ{)V}lnj'í.'h pľ('uchúdzH,iúcim (jíH_Lh ~ltť'ľom). 
D.la 17..1.2013 holi podld:ldy potrebné prc 
i.ačatic prOt'CSu VO IW aktualizllclu Pl) 

, (udelenie :,úhlasu, l'j meúz('nI(' predmelu "úk., 
pn::dpokladan;í ho(lrwhl t wh rh '1.(1), '/n ... lallf: 

: I ,napodpis ri;uHtd'in'i SSl{, Diía 18.-t.201J boli I 
i I I podpísané. Dňa 19.4.201J billa pripr"vená Zol)",··j'....P···D Ob '---1. 'd' I 'lHD TI· k'~1"" -30 ~ dA• 2 'l ň7~1~~k·~á2d~I:3 (~,~~~tIPt!_\~cd~~~::;li~(:edz~~ď:.~'\~~k;':::'9 

_ - nlhs iO YOZJ le lt" eTC wvs a u . - i ) utors -yozor "JU e ti Ira eny po ti ončcl1lh

I.. ! ~~ratisko vozidiel MHD Terchovská ul. -----f-:2:-:f------c570"o"oCCo~.. ť!~;~iva podkladov pre verejné obstarávani'~:"'" 

~~__,;L2'(~Q V)'stadJa obratlsl\:a bude realizovaná na 
~ n lOU pozemku EKN č. 2810/1 o vj'mcre J~61 m'. 

omi! pôda LV č. 15195. S vlastníkom 
pozemku bola uzntyoTená duhodu 
o usporiadnní vlastníckych vzť,ahov) na základe 
ktorej OIV pripravuje podklady potrebné pre 
vydanie ÚR II SP. ' 
Du. 1.3,2013 bolo zaslané na podpis ríaditcl'ovi 
SSR udelenie súhlasu na začatie procesu VO, 
podpisan}' sllhIas doručen)' na DIV ..tJ,2013. 
V súčasnost! OIV zabezpečuje podkl:lúy 
potrebné pre vydanie ÚR II SP. n" "íkl:ldc 
ktorého zač-ne proces \'0. Ku V) daniu SP jl' :

' IlC') hlHltné majttldHoprin IH.' '~'pori:Hlani,,' i 
dotknuiých pULcmldn. II Dňa 2~.J.201J OtV ii,tom po:iimJalo odd. I,LlI __________--'-..L. ______L.I -"n:.:!c::.:'.:.l~,hdlO ,}~.~.~J.ctl;.1i l) nol\račouulÍt' : 

F - idsÚ'SP-O Ul 
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~"I 	 .íl' \ nUljcll\.o\"oprá"nom vysporiadaní pozcrnko\'I: 

pod buducou stavbou. 

l: i 

, 
f 

HO Č. 3 (uLncsenie Č. 34411013) bola nll OIV 
presunutá či<tstka 27 200 f z pO]OL)...V slhislé 
opravy. V súča'sllosti je ua re.tliz.\t:íll 77 200.~ f. 
OI~..!-ahcz(Jcčuie povolenia na st.n bu. 

6 ! PO MŠ Čergovská - narušená statika 7 I 500 Dňa 5.3.2013 bola vystavená objednávka na 
, PDspracovanie il zaslaná na DňapQdpis.r 8.3.2013 sa vrátila IIa OIV podpísaná. Dodunie , 

PO je do 7 týždňov po nadobuúnutí platnosti i 

----o-c-- ---c-~-.c-------~cf-~ _--o-~:::-t..::0C"b:L·e:.:.;do::n.~vky II jei ,vereine~i. (do 6.5}0I3) ,
I~ narušená statika 7 34000 Realizácia začne po dodani PD a ukončenon;l: rvi 'C.:q~Ovskú 
~ verejnom obstarávaní na dodávateľa sta\ebn)'ch 

r 7 i PD::: MŠ CSI.~rll1~dy: narušená statika 2~---('500 Dňa 5.3.2013 bola 

I 

vystavená objednávka na 

i L' spracovanie PD a zaslaná na poopis. Dňa 
8.3.2013 sa vrátila na OIV podpísaná, Dodanie 

: I i PO je do 6 týždňov po nadobudnutí platností, 
, ... ~~ .. ____~.___..._____...__~... ; ~i~.. ' objedná,"]' a jej zverejnení. (do 30.4.2013) J 

MS ésl. armády - narušená statika 12 1 ~-Realiuícia začne po dodaní PD a verejnom i

Ir I" i : _",~ ..---1obstarávani na dodávatera stavebných prác. ' 
0TPiJ MŠ U'j:atislavsl,á -uaruÚná stalil,a ľ 6 i "'-,' 500 ; 'Oňa 6.3,2013 bohi vystavemí" objednll"ka na....j·
) 	 : ~' I spracovanie PD a zaslaná na pool1is. Dňa 

. , 8.3.2013 Sa vrálila na OIV podpisumi. Dodanie II 	 PO je do 7 t}'ždňov po nadobuúnutí platnosti ;liL.. _ _.objednávkv II jei zvereinení.ld<J30A.20I,l)_._~1 
nIS Bratlsla\Sk. - narušcnd statika 6 34000 : Realizácia začne po dodaní PD a po ukončení i

I i I verejného obstarávania na dodávatera s[;jvebn\ch : 

Mi'D-MŠ Jurkovičov" - rekon~trukcia(AD) 	 I; '1'~tcorSk{(íozor _. bude Ul<on~eni I.7 ' '.. 750 uhradený po 
i ' s~avbv, I 

I IO PD MS F. Knll'a - rekonštrukcia strechy : 21 528 • AUlOlSký dozor - bude uhradený po ukončenil 
f- (AO) • I stavby. __1j , 

Lli:iSTKrál'~=ď_ekOllštrukcia strechy ......_ ..._ ... ~1 70 OO~ ~;~~r:k~~~e~~~~á~,~~\~~~anía ~e_:alizo\a~j 
I II i PO. - M. Nešpor" rek. kopílitových stien (AD) I l I 820 Autorský dozor bude uhradeu)' pl' ukončeni I 

f- I' -w stavbv ..-...--~...-,-----j .. ~v1S !\T. ~ešpora"m yy"menä'kop. sden, bolet. ..' j l:'" 130000 Proces verejného obstaravar:ia jt: realiZO\dll~' ~ , 

I i pa~cJov'"oki,::!l ..~__~, ' I centrálnym 
12 I PO -MS ~Iu"ače,sliá - rekonštrukcia (okná. I I 000 Dňa 21.2.2013 bola vystavená objeun:"'ka lia 

((yen:) 	 spracovanie PD. 
Dlía 6.3.2013 bola podpísaná II odoslami 

l
, 
 dot1<í"atcl'o\,j PD. Termin dodania PD je oo 

, 8.4.2013 


L.:--:--~c:-- --;--'C7-._-;--:.....- --,-~C- --;-_~ _r.+-_" __=~""_l-::I'"-(::.II::.n,:):lc(,,,'t::.n::.á..:I::.'I::...:)doméená ISA.20U.-=:-::--:::. 

Ijl\13 1\1ukačevsbí": rckonštrúÍ<cia (okná, dvere) 	 Pôvodná slIma' 180000" C boh' RO č"J1 
i.' 	 . ',. 'I 
. 	 (uznesenie č. 33412013) zníženú na 23 500 C. ' 

! 	 Dň;] 18.4.ZntJ boli riadít{'ľo\'i SSI{ I,a~lané- IIH I 
podpis l1odkl:Jdy potrcbHl- pre z~H'~·ati(> prnel'l:'\J. 

i VO na 'i ber .t.htHO\'itcI'a stan'huj dl pnú' 
(udi.:'k'llil.· StHllasu. \';' !l1('dLCuic pn'dJlll~tlJI i zúkazky. pl'cdpolil~loaná hodnutn zúl..azk! j,

IJ , ktoré hoH y tC_1l uťň ilOdpísallé. :\i,hkdfll' holi 

I J 1 tieto podklad) zashlllé Ha tHldclrllit VO za 
___••• --'___m ____Ll __...__...__..._ 	 1J'č"'\om mzabczDé~.~'nia p.~{H.·{,su \'0 ll;tJ 

F l\!slJ/SP-O 1/12/ l 
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dodávatel'a stavebn)'ch prác. 
Dňa 22.4.2013 odd. VO oznámilo meno 
,íCazného IIchádzača. na ""klade čoho bola 
pripraver", Zol). ktorÍl OIV predložilo na 

~-::--:~~-;-~-:~=~c-:~--+~~~~---c=-jMM~ontrOJu právnemu oddeleniu. 
13 PD - MS ZempUnska výmena kopilito,'ýeh 6, 680 Autorský dozor bude uhradell}' po ukončení 

stien, bolet. J)an~I().~,..{Jkíen V\D) stavbv. 
14 PD - MS Bernolákova 17 Zariadenie 6 10000 Na základe uzatvorenej ZoD zo dňa 21.1.2013 

opatrovatel'skej slnžby prebieha spracovanie PD, Spracovateľ PD vybrat)' 
na základe prieskumu trhu v roku 2012. 
Zmlnvný termin dodania PI) Jedo 21.7.2013. 

15 Asanácia bytového domu pod Urádkom 5 5000 V zmysle st. Zlí kona je na odstránenie stavby 
(PD+rcalizácia) potrebné spracovať technickú dokumentáciu 

(predpokladaná hodnota na spracovali ie tech. 
dokumentácie je 3 SOO €), zabezpečiť povolenie 
na odstránenie stavby a následne zahájiť 

proces VO na práce. 
Uň" 16.4.2013 hol zaslan)' na IlOdpis riaditerovi 
SSR sprievodu}' list spolu s podkladmi pre 
odll. VO (súhlas na zHčatie VO, "~'mcdz(,,lIie 
predmctu zitkazky, predpokladaná hodnota 
zákazky), ktorí' bol 18.4.2013 podpísaní' 
a vrát<,.'Il)" nu OIV, luíslcdllC OlV 
skompletizovalo poll klady potl"Cbrlé pn ;:ačatic 
,mw"", VO. 

[!166triii.iD:=CG.:bh;&O<!clnnHiI.;:::,n;;aíHiu;t;I.::J\íZio(;íl~g;;;og:gF;;,;;,di;s;j;1':.\Ŕ~(~VqU;qTKK'offi\A')~hlt~~2) 000 RO Č. I bola doschválenlÍ čiastka 460 € 
"a ókladc uzncsenia Č. 344/2013 (RO Č. 3) + 460 (uznesenie Č. 3.~4i2013 - v' sÍlčasnosti je celková 
zmena Ilázvu ml: 1: 2 460 suma na PD 2460 €). 

Dňa 1.3.20U bola vystavená a z"slaná na 
PO - Chodník Pľ{'ť! VIIkovom H P'ALf\ podpis riaditePovi SSR objcumí"ka na 
centrum spracovanie PD, ktorá bola v ten dell 

podpísaná. Dňa 1.3.2013 si dodávateľ PD 
prevzal osobne podpísanú objeduávku. Dňa 
4.3.2013 sa Konal výber staveniska, ua ktorom 
došlo k zmene vymedzenia predmetu zákazky. 
Dôvodom zmenv bol návrh VMČ ~. l. aby PD 
komplexne r'iešila celú dížku pe.\ej 
komunikácie. čiže nie pô"odn~'ch 70m 
chodníka, ale 140 Ol. 

,'la základe tj'ehtu skutoČIlÍl .... H hola 
prcprucoYllnä nbjcúná\ ka, ktorú bohi 
253.2013 z1Is(nu{\ nn podpis. P(HJ písan lj 
objcun:hldJ si osobne prevzal tHia J2..4.!013 
spnlcovatcF pn. Termín dodania PD je do 

~~~=+é'15".5.20 13. 
17 R.~zet\'a pre rozdcleni':"p~'dl'a potrirbVMC I:' 357000 Realizácia začne po určeni priorít v jednotliví'ch 

7 _ investičná v"'tavba VMČ a následnolll schváleni v N"I:!:sZ;C.:......~_.c---:-...j 
I8. L FC Tatran Prešov ~~~~~,,+-~~I;clco8;c7oc3"'OO+..;FC'i,"la:n"č'-ne"'·"'p"'r"'oš'i';:'ie,Ik';i odsú"h"lasené lLznesťlllm č. 

281 ;20 12. 
LFC Tatran Prešov bol tisrom požiadaJl) 
o zadefinovanie požiadavlek : 
Dňa 6.2.2t)l3 I.FC Tatranu listom OZII,I11111 , J.c I 
nám upresnia svoje požiadavky dn 28.2.2013. 
Dňa 20 . .\.2013 OIV opiitU\ Ile lyz\';,1 I. FC 
Talntn , uu š[lcdnk~íciu po:iiadaviek, 
Dňa 2<>.3.2013 I.FC Tatnlo Ita Ol\' doručil 
n::íyrh na tlo~t~l\'bu tl'ibÚn\.y zázemie pre klub 

-_.... _---

F· \1sLlISP-O I!l2!\ 
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a rozhodcov na futbal. ihrisku y jazdeckom 
ardli. Prvé stn'tnutic so Zllstupcami I. FC 

, Tatran bolo 
mali na Of V 

na arv 16.4.2013, do ISA.20 13 
predložiť kom'čnt' stano, is ko ku 

požiada, k{lm na spracovanie PD. Do 2-1..4.2013 
požiadavky ani po telefonil'lu'j \'~'zn' 
nt'u presnili. 

19 Vybudovanie odvodňovacieho rigolu na 3229 Stavba schválená RO č. l (uznesenie č. 334/2013 ) 
Jamíčkoyej ul. 5 Dodávateľ stavebn)'ch prác bol vybrat)' y roku 

2012 - stavebné práce by mali byť ukončené do 
30.4.2013. 

20 Vybudovanie odvodňovacieho rigolu na 2618 Stavba schválená RO Č. l (uznesenie č. 334/2013) 
Ondavskej ul. 5 Dodávateľ stavebn)'Ch prác bol vybrat)' y rolw 

2012 - stavebné práce by mali byť ukončené do 
30.4.2013. 

21 Vnútroblok PaYlov;čovo nám. 39-4\ -I. etapa 90000 Stavba schválená RO Č. I (uznesenie č_ 334/2013) 
4 Dňa 1.3.2013 bolo zaslané na podpis riaditcl'ovi 

SSR udelenie súhlasu na začatie procesu VO, 
podpísaný súhlas doručený na OIV 4.3.2013. 
Dňa 20.3.2013 boli podklad)' potrebné pre 
začatie procesu VO (vymedz(>nie predmetu 
zák., pn'dpokladaná hodnota, mh'rh ZoD) 
zaslanl' na oddelenie VO. 

22 C~'kloehodník Sváby 5 90000 Stavba schválená RO Č. 1 (uznesenie č, 334;,'2013) I 
Diía 1.3.2013 bolo zaslané na podpis riaditeľovi I 

SSR udelenie súhlasu na začatie procesu VO, 
podpísané doručené na OIV ~.3.2013. 

V súčasnosti prebieha legislatívny proces na 
získanie ÚR a SP. 

~_., PD - nákupné stredisko Opál 6 12000 Stavba schválená RO č. l (uznesenie č. 334'2013 ) 
Na základe požiadavh.y Prešov REAL, s.r.o. sa 
pripravuje spracovanie realizačnej 

dokumentácie autorom PD pre stavebné 
povolenie (autorské práva). 

24 PD - ~JŠ Važecká . 5 1000 Stavba schválená RO č. l (uznesenie č. 334/2013) 
Dňa 1.3.2013 boli zaslané na podpis riaditeľuvi 
SSR podklady (súhlas na začatie procesu VO, 
vymedzenie predmetu zákazk)') potrebné pre 
následné vystavenie objednávk)'. Objedná,-ka 
bola pod písaná 1.3.2013, dňa 1.3. 2013 si 
dodávateľ PD pre,·zal osobne podpíS3J1Ú 
objednávku. Dodanie PD je do 5 t~'ždiíov po 
nadobudnutí platnosti objednávky a jej 

I 
I zvcrejnení. 

MS Važecká - re~onš(rllkcia 5 21000 Realizácia začne po dodaní PD. 

25 l\'lŠ Solivarskú  ha"arijn)' sta\' (v}'lllena okien, 12500 Realízácia začne po dodaní PD a po uko[1č'enÍ 

_. opnl"a 'VC a kúpeľne pre deti) 5 verejného obsrarávania na dodávateľa st. prác. 

. MS Soliyarskú - havarijn)' stav (v)rmena okien, S ~()(J RO Č. 3 (uzIlesenie Č. 34-1/2(13) hold :o,cl1, .-dclil! 
oprava WC: a krrpo!'no pre deti) čiastka SOO f na PD, 

D/ia I i.-l.20 13 bolo n..l podpb riad itel'tJ\ i SS!{ 
zaslané udelenie .l.úhlasLJ prľ Dlčalic jJľocľ"u 

, 
. 

VO na "ypnll'O\ :\IIie PD. podpísané ~I 'T:í.lcné 
na OIV dlÍ:l 22.-t201J, 2J_-t20U.l.a 1l,,,J,,UIOČllilo 
prn'; str{'lnurie 7.H účelolll ') lIIedzl'ni<l 
predmetu zakazky - podl.l"d) L<lsian(' na 
podpis riadileľovi SSR 2-1.-1.21113. 
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26 PD - vybudovanie park. miest Prostejovská ul. 
75-79 I 

27 

Vybudovanie park. miest Prostejovská ul. 75-79 

PD - Vybudovanie park. miest ul. M. 
Slovenskej 2,4,6 

I 

\ 

28 

Vybudovanie park. miest ul. M, Slovenskej 2,4,6 

Pnrkovisko Engelsova ul. 11-21 

l 

2 

29 Komplexná rekonštrnkcia 
zariadenia vo vnútrobloku nlíc 
Ornnká (PD+realizáeia) 

športového 
Popradslol -

5 

6 

JO Chodník Mulmčevsliá -II. etapa 1 

I 

I 

1000 

23 140 

\ 200 

24200 

23520 

31000 
-24900 
1: 6 \(JO 

24900 

Stavba schválená RO č. \ (uznesenie č. 334/2013). 
Dňa 6.3.20\3 boli zaslané podklady potrebné 
pre začatie VO riaditeľovi SSR na podpis 
(súhlas na začatie procesu VO, vymedzenie 
predmetu zákazky, predpokladaná cena). 
D,,, \3.3.20 l3 holi podklady pre proces VO 
podpísané a dňa 14.3.2013 bola V) sta\ cnú 
objednávka, ktorá bola IS.3.2013 zaslaná na 
podpis. Dňa 20.3.2013 bola podpísanú 
objednávka doručená Ha OIV :l n:íslcuUl' 
zaslaná dodávateľovi. Termíll dodania PD jc 
do 30.4.2013. 
Realizácia začne po dodaní PD. 

Stavba schválená RO č. \ (uznesenie Č. 334/2013). 
Dňa 6.3.20\3 boli zaslané podklady potrebné 
pre začatie VO riaditeľovi SSn. na podpis 
(súhlas na začatie procesu VO, vYllledzenie 
predmetu zákazky, predpokladaná cena), 
vrátené boli 8.3.2013. 
Dlla 13.3.2013 bola Yy')t:n'cná objedná\ ka 
fi následne zaslanlÍ tla podpis. f)úa 1S.3.20U 
bola podpíS:lUIÍ ohjedn{jYk,1 zaslaná 
dodá\'atd'o\'i PD. Dodanie: PD je do 30 ..... 2013. 
Realizácia začne po dodaní PD. 

Stavba "chvákl1:.1 RO Č. l (lIi"llC;,Clllé Č. .J3·L20131. 
Dlla t.3.2013 bolo zaslané na podpis riaditeľo\'i 
ssn udelenie s(lhlasu 11<1 znratic proccsu VO, 
DIla ·1.3.20lJ sa "rútili poclpís;lné na Ol\'. 
ľ\ásledne bolo spr;lco\'ané \'ylTlNLlenie 
predmetu zákazky, predpo1,Iadaná hodnota 
a ná\ rh ZoDt ktorÍ' boli zaslanÍ' 7.3.2U IJ Il~i 

podpis. IS..... 2013 zaslallé' POdl..I::Hj) na odd. 
VO. 
Stavba schválená RO Č. l (uznesenie č. 33-112013) 
VO začne po upresnení rozsahu stayebn)'Ch 
prác. 
RO Č. 3 (uzIlesenie Č. 344/1(13) bola čiastka 

24900 ( presunutá na SV'S il V(, odd. VP(~ . 
Akciu nerealizuje ssn-olv. 

Stavba schválená RO č, I (uznesenie č, 33-l/20 13) 

Dňa 1.3.2013 bolo zaslané na podpis riaditePovi 
ssn udelenie súhl:.lsU na z[lčatie procesu VO, 
podpísan)' súhlas doručeny' 11<1 OIV 4.3.2013. I 

Dňa 7.3.2013 začat)' prieskum trhu na 
i 

dodávateľa sta\'ehll}'ch prúc, ukončen~' 

12.3.2013 (doručené 3 ceno,é pOlluln) 
vyhodnotením najv}'hodnejšej ponuky, 
12.3.2013 bola vystavená objednávka na 
víťazného uchádzača. zaslanú na podpis. 
Dihl 19.3.2013 poLl po(lpísallú ohjedll:'!\ ka 
doručenú na OIV a 1:1slaná c1odúvateľo\l. 

-~'+-~-:-:c~--;:----:-:--;----;-::---:--c:------+:-1---~c;;--f~~=~~~~c.;=~'-"-='-c"-::=:':C-;"-;o=~
31 PD 1\1Š Bajkalsli<Í - rekonštrukcia l 4000 	 Stavba schválená RO č, l (uzneseníe č, 334:2013) 

Dlia 1.3.2013 boli zaslané podklady potrebné 
pre začatie VO na podpis rinditeľo,i SSH 
(súhlas na začatie procesu VO, vymedzenie 

F -- MsLJ/SP-OI11211 
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predmetn zákazky, predpokladaná <ena). Dňa 
4.3.2013 boli podpísané podklady zaslané ua 
odd. VO. 
Dua 27.3.2013 odd. VO oznámilo nlťno 

\'í611:nľho ut'lu'idzaču nu \'ypnlcmanil' Pl), 
DI1a 9.4.2013 bohi n}! podpis líl!llan<í 

:---+-~.~~~~~............................~.... 
 --n!-1316OiorIStr)le~~ili~~~~~T~'~'aÍf:!~~'O--~lOdaní PD0:-.--------j!'vlS Bajka!skj - rekonštrukcia 	 l L 
,I 

Úpl'ava \'nútrobloku Grešova ul. 4 51000 	 Stavba <chválená no č. 3 (uZIleseníc 3.\4/2(13) 
D,ia IOA.2013 bolo riadílcľ(),i SSR za,I'lIIé na 
podpis udelenie :;úhlasu pre začaHe procesu 
VO. Dňa 12.4.2013 '" na odd. IV vrátilo 

i podplsallé. Ná,ledue holi spracmallé podklady
I , vymedzenie preúliH.>ht 7ákazky. 

predpoJ..Jadaná hodnota a návrl1 ZoD. ktore 
boJi dňa 19.4.2013 za:;l~lIIé na podpis riadilcJ'o\'i 
SSR. Podpísallé podklady "r"lcné na OIV 
24A.2013. 

JJ PV ZŠ ČSl. armády - hava.~;jný stav 2 I 000 	 St'l\ bil se!iv:ilcnú RO ť. 3 (Bzl1esmic 344/20(3). 
Dňa t 1.4.20lJ hnli rradJicl'Hvf SSR Lä\lané IW 

podpis fHHlIdad.'V potrť'hll(' pre začatie procesu 
VO na !:ot. práce (udclt'nlc "ÚhJa:,u. \!lIIcdzcni(' 
pl"",dm('tu zákazJi)' ti ll!'c((pnl,J::ldan<Í hodnota 
zúkazky). PtHJpi"ané pDdklad~' \riítclll' na OIV 
24A.20IJ. 

i LS est anmicly - havarijný stav 	 2 22000 Stavba schnile",; I{O é. 3 (lIznescnie 3·W2013). 
I 

34 ({ckonštruh,eia strechy ZS MukHčcyslul, 77 950 Sh" ba scl" :ílcnlÍ RO O. 3 í,;3·1·k20 13J. 
pn\'ilón A Dll. 11.4.2013 bolí l"Íadíteľo,í SSR zaslanó "" 

podpis podldady potJ'C'bné pre zučatte prOCĽSU 
VO na st. práce (udelenie súhlasu, \jlll(;dzCIIÍi.' 
prcdUl('iu l,ÚknL[~~ il pn:dpokhHhwú hodnota 
zúkHzky). Po podpísaní boli podklady zaslanl
,fiia 1704.2013 na odeJ. VO. 

I 	 Oila 22.4.2013 odd. VO ol.llNmiln !Heno 
vWazuého uthád:.rača nn ft'Hfizádu ~la\ dmfch 

.~---j-:-f--=~=-c-'rrf.~.~.~...I.~.~..~.~~}~.!.~ld(' čoho hola prípnneml ZoD, 
4 200000 ' Cinstkr1 ;00 oco ť:' scbv{th:11Ú PS!( (LL~w:;;".:n:-: l'l" i'""""""ci , do. "' ."""0," ··119·20 PlOdlia l! .1:2.20 12, 


('ia:-.tlza 100000 ( s;.:lwĎkn;:! Ms.1 iU/IL."",:I'!:-: (". 


('ia)tk~l :00000 t' .1<.-' \ J;uan,) I:nluvllu t, /thú-';;jí 
za ú0;;;om opra',:, n::k(ln~;;ukci:..' ~l E/h:ni:l 

V\~dúleilskei \ele (Zmle\:1 \) /Úd/L'l'l /0 c1J"1a 
21 1::.::W:2) 
Dňa 1~.2.1nU holo Ilil (lodpi'i riadill'ľ()\'j ",sn I 

z.\slanc udelen i,' súhhlSH pn.' začatll' (H'Ol"t;Stl 
VO UH Y)pnH.':onllllc ľD rl Y~ llH:dZl'nh,> 

pn:dmelu :túkalk)'. Dňa 19.2,21113 IwIn 
IwtJpjsuuj ~uhla;, (Ja zača lit prol'I.':-'U VO. ' 
Pre :.pracovmIic PJ) jr nc, ~ huutllť hlhl.'lj!('t"iť 
komplet/u:' ;;~mH:nHIH: obJdilU II sidi ~ dúa 
5..1.2013 holo ua pnd(1ís rhHJHl'ľo\ j Ž"ISR 
zaslané udelenie st)hla:.t! pre zač;ltie VO 
(zamerank' objt'ktu a prir:lhll'ho tlzt:iuhl pre 
V\praCiH"lIllic PD). 1>1\:1 f{A.20U holil 

F i\lsUSP-Ol/12!1 
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podpisanó. 
D,ia 12A.20U boli riaditel'ovi SSH zaslané na 
podpis podklady potrebné pre začati,· procesu 
VO (\'ynletb,(~ni(~ predmetu z:H.alky 
a prcdpohJadaná hodno!u í'.ál~azky). I\tore boli 
dňa J6.4.20 13 pOOI'I."lIIé. 
Dňa H,A.20I3 hol}} \ystHycná objedmhlm nH 
pourobné Lamcranic ubjek111 a prJFahlého 
územia pre v~']JnlconU1ic Pf), klon1 hola 
16...1.20 13 la~laná ml podpis. Tennín 
odovzdauia liOnlllh:tnNw zamerania 26.4.2UI3. 
Následne_ hude POliľflčovať proces VO pre 
zal . I'D. 

F - ľvlsÚ!SP-Ol!12/1 



