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Informatívna správa o stave realizácie schválených 1[-;- Vydanie: l 
investičných akcií mesta Prešov 

Mesto Prešov 

Návrh na 


UZNESENIE 

z XL. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prešove 

dňa: 25.6.2013 číslo: ........ /2013 

k informatívnej správe o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov. 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

berie na vedomie 


informatívnu správu o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov. 
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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 zastupitel'stva, ku ktorému prijalo Mestské 

zastupitel'stvo v Prešove dňa 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 cieľ A 1 Infraštruktúra; 


- špecifický ciel' B.3 Vybavenie škôl; 


- špecifický cieľ C.1 Bývanie a sociálne zariadenia; 


- špecifický ciel' C.2 Príťažlivosť mesta; 


- špecifický ciel' CA Životné prostredie. 
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Mesto Prešov 1 	 Výtlačok: 

Dňa 9.1.2013 bolo na XXXI. 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 výhľadom na roky 2014 a 2015, ktorého výkon primátor mesta pozastavil. Schválené investičné 

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

XXXII. riadnom zasadnutí MsZ v Prešove v rámci RO Č. 1 (uznesenie Č. 334/2013), dňa 18.3.2013 

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

6.5.2013 na XXXVI. riadnom zasadnutí MsZ v Prešove v rámci RO Č. 4 (uznesenie Č. 367/2013). 

Schválené Informácia o investičných akciáchNázov stavby fin. k 13.6.2013 
prostriedky 

1 PD podl'a plánu rek. a výstavby miestnych 15000 Príprava podkladov začne po schválení 
komunikácií a križovatiek vecnosti. 

Materiál pod názvom "Návrh na schválenie 
vecnosti použitia schválených finančných 

prostriedkov na rok 2013 v súlade s plánom 
rekonštrukcií a výstavby miestnych 
komunikácií a križovatiek na území mesta 
Prešov" bol 9.4.2013 predloženi' na zasadn~tie 
Komisie MsZ v Prešove pre UP, V, Da ZP. 
Komisia uzn. Č. 11/2013 materiál vzala na 
vedomie a odporučila MsZ schválit' vecnost' 
použitia finančných prostriedkov na 
spracovanie PD -Rekonštrukcia Jarková ul. 
v sume 15 OOO.-€. 
Identický materiál sekcia SR predložila na 

• zasadnutie 	 MsR dňa 15.4.2013. MsR po 
prerokovaní materiál stiahla. 
Uznesením č. 390/2013 zo dňa 3.6.2013 MsZ 
schválilo vecnost' použitia finančných 

prostriedkov na spracovanie PD 
Rekonštrukcia Jarková ul. v sume 15 OOO.-€. 

2 	 Cintorín Šváby dokončenie arch. výskumu 5 15 000 I Príprava podkladov potrebných pre začatie 
procesu verejného obstarávania . 

• Dňa 8.3.2013 bolo zaslané na podpis riaditel'ovi . 
SSR udelenie súhlasu na začatie procesu VO. . 
Podpísaný súhlas bol dňa 13.3.2013 doručený 
na DIV. Následne bolo spracované vymedzenie 
predmetu zákazky na dokončenie záchranného 
archeologického výskumu, predpokladaná 
hodnotu a návrh ZoD, ktoré boli dňa 22.3.2013 
zaslané na podpis riaditel'ovi sekcie a dňa 

4.4.2013 boli podpísané podklady zaslané na 
odd. VO pre zabezpečenie procesu verejného 
obstarávania na dodávatel'a archeologických 
prác. 
20.5.2013 - otváranie obálok, vyhodnocovanie 

I 	 ponúk - nebola doručená žiadna ponuka. 
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12.6.2013 - kompletizácia a odoslanie na podpis 
riaditel'ovi sekcie nové podklady pre 
pokračovanie procesu VO formou rokovacieho 
konania. 

Mestský cintorín Sváby (AD) 5 5 000 Autorský dozor - bude uhradený po ukončeni 

stavby. 
3 PD - Odvodňovací rigol - ul. Pod Wilec 2 5000 RO Č. l bola suma na PD navýšená 05000 E (v 

hôrkou, III. etapa + 5 000 súčasnosti je celková suma na PD 10 000 E) 
1:. 10000 	 Dňa 1.3.2013 boli zaslané na podpis riaditel'ovi 

SSR podklady (súhlas na začatie procesu VO, 
vymedzenie predmetu zákazky, predpokladaná 
hodnota zákazky) potrebné pre proces VO. 
Po navýšení sumy bolo aktualizované 
vymedzenie predmetu zákazky zaslané na 
schválenie riaditeJ'ovi SSR. 
Podpísané podklady boli dňa 4.3.2013 zaslané 
na oddelenie VO pre zabezpečenie procesu 
verejného obstarávania na dodávatel'a PD. 
Dňa 27.3.2013 odd. VO oznámilo meno 
víťazného uchádzača na vypracovanie PD. 
Následne OfV spracovalo ZoD, ktorá bola dňa 
16.4.2013 zaslaná na podpis. 
ZoD podpísaná dňa 25.4.2013, termín dodania 
PD do 3 mes. od účinnosti zmluvy (do 
28.7.2013) 

Odvodňovací rigol - Pod Wilec hôrkou III. etapa 
4 i PD - MŠ v N. Šebastovej - novozriadený 120 Autorský dozor - bude uhradený po ukončení 

objekt, Haburská č. 9 (AD) stavby. 
3 Po schválení fin. prostriedkov na aktualizáciu PD 

MŠ vN. Šebastovej - novozriadený objekt, 100000 (je potrebné zohľadniť doteraz zrealizované práce 
Haburská Č. 9 (realizácia) J 000 firmou RESTAV SK, s.r.o.) bude zabezpečené 
PD - aktuaJizúcia 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 
v aktualizovanej PD, ktorá bude slúžiť ako 
podklad pre nové VO. 
Dňa 18.3.2013 ,MsZ schválilo presun čiastky 
1000 € (uzn. č. 344/2013) na rezervu pre 
investičnú 	výstavbu bez určenia vecnosti. Je 
nevyhnutné vecnosť a finančnú čiastku 

schváliť ešte RO č. 4 (suma určená na 
aktualizácie PD so zapracovaním zmien 
realizovaných predchádzajúcim dodávateľom). 
Dňa 17.4.2013 boli pod klady potrebné pre 
začatie procesu VO na aktualizáciu PD 
(udelenie súhlasu, vymedzenie predmetu zák., 
predpokladaná hodnota, návrh ZoD) zaslané 
na podpis 	riaditeľovi SSR. Dňa 18.4.2013 boli 
podpísané. Dňa 19.4.2013 bola pripravená ZoD 
a zaslaná 	na odkontrolovanie na právne odd., 
dňa 23.4.2013 OfV predložilo ZoD na podpis. 
ZoD podpísaná dňa 25.4.2013, termín dodania 
PD do 	 10 dní od účinnosti zmluvy. 
Aktualizovaná PD odovzdaná 10.5.2013. 
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Prešov, Haburská 9, N. Šebastová - zmena účelu 3 I Dňa 21.5.2013 bolo zaslané na podpis 
MKSnaMŠ I riaditel'ovi SSR udelenie súhlasu pre začatie 

• procesu VO, podpísaný súhlas doručený na 
OIV 24.5.2013. Dňa 27.5.2013 boli na podpis 
zaslané podklady - vymedzenie predmetu 
zákazky a predpokladaná hodnota zákazky. 

5 PD - Obratisko vozidiel MHD Terchovská ul.  2 530 Autorský dozor - bude uhradený po ukončení 
AO stavby. 
Obratisko vozidiel MHD Terchovská ul. 2 50 000 Príprava podkladov pre verejné obstarávanie. 

+ 27 200 Výstavba obratiska bude realizovaná na 
Ľ 77 200 pozemku EKN č. 2810/1 o výmere 3461 ml, 

orná pôda - LV č. 15195. S vlastníkom 
pozemku bola uzatvorená dohoda 
o usporiadaní vlastníckych vzťahov, na základe 
ktorej OIV pripravuje podklady potrebné pre 
vydanie ÚR a SP. 
Dňa 1.3.2013 bolo zaslané na podpis riaditel'ovi 
SSR udelenie súhlasu na začatie procesu VO, 
podpísaný súhlas doručený na OIV 4.3.2013. 
V súčasnosti OIV zabezpečuje podklady 
potrebné pre vydanie ÚR a SP, na základe 
ktorého začne proces VO. Ku vydaniu SP je 
nevyhnutné majetkovoprávne usporiadanie 
dotknutých pozemkov. 
Dňa 22.3.2013 OIV listom požiadalo odd. 
mestského majetku o pokračovanie 

. v majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov 
• pod budúcou stavbou. 

RO Č. 3 (uznesenie Č. 34412013) bola na OIV 
presunutá čiastka 27200 € z položky súvislé 
opravy. V súčasnosti je na realizáciu 77 200.- €. 
OIV zabezpečuje povolenia na stavbu. 

i Dňa 20.5.2013 bola podaná žiadost' o SP. 
Prebiehajú rokovania s VDS, a.s. Košice 
k prekládke VN. 

6 PD MŠ Cergovská narušená statika 7 l 500 Dňa 5.3.2013 bola vystavená objednávka na 
+300 spracovanie PD a zaslaná na podpis. Dňa 

8.3.2013 sa vrátila na OIV podpísaná. Dodanie 
PD je do 7 týždňov po nadobudnutí platnosti 
objednávky a jej zverejnení. (do 6.5.2013). 
Na základe výstupov z výrobného výboru bude 
pôvodný rozsah PD (I. etapa prác) rozšírený 
o časť -rekonštrul{cia sociálnych zariadení na 
I. a Il. NP (II. etapa). 
PD pre I. etapu odovzdaná 21.5.2013. 
Dňa 5.6.2013 bola podpísaná objednávka na 
do racovame PD. 

ergovská narušená statika 7 34 000 Realizácia začne po dodaní PD a ukončenom 
+5 000 verejnom obstarávaní na dodávateľa stavebných 

prác. 
Dňa 31.5.2013 bolo zaslané na podpis 
riaditel'ovi SSR udelenie súhlasu pre začatie 
procesu VO. Súhlas bol podpísaný 4.6.2013 
a vrátený na OIV. 
Dňa 5.6.2013 boli zaslané na podpis podklady 
potrebné pre začatie procesu VO (vymedzenie 

redmetu zák. a red okladaná hodnota 

F MsÚ/SP-0l/12/1 
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zákazky). Dňa 13.6.2013 boli podpísané 
podklady odoslané na odd. verejného 
obstarávania. 

7 PD MŠ esl. armády narušená statika 2 1500 i Dňa 5.3.2013 bola vystavená objednávka na 
spracovanie PD a zaslaná na podpis. Dňa 

8.3.2013 sa vrátila na OIV podpísaná. Dodanie 
PD je do 6 týždňov po nadobudnutí platnosti 
objednávky a jej zverejnení. (do 30.4.2013). 
8.5.2013 doručená spracovaná PD, začína 

proces legislatívneho zabezpečenia stavby. 
MS Csl. armády - narušená statika 2 24000 Realizácia začne po dodaní PD a verejnom 

obstarávaní na dodávateľa stavebných prác. 
Dňa 14.5.2013 boli spracované podklady pre 
proces VO- vymedzenie predmetu zákazky. 
Dňa 20.5.2013 bol podpísaný súhlas s procesom 

8 PD  MS Bratislavská - narušená statika 6 l 500 
VO a zaslané podklady na oddelenie VO. 
Dňa 6.3.2013 bola vystavená objednávka na 
spracovanie PD a zaslaná na podpis. Dňa 

8.3.2013 sa vrátila na OIV podpísaná. Dodanie 
PD je do 7 týždňov po nadobudnutí platnosti 
objednávky a jej zverejnení. (do 30.4.2013). 
PD dodaná 30.4.2013, začína proces 

MS Bratislavská narušená statika 161 34000 
legislatívneho zabezpečenia stavby. 
Realizácia začne po dodaní PD a po ukončení 

verejného obstarávania na dodávateľa stavebných 
prác. 
Dňa 30.5.2013 bolo riaditel'ovi SSR zaslané na 
podpis udelenie súhlasu pre začatie procesu 
VO. Súhlas bol podpísaný 4.6.2013 a vrátený 
na OIV. 
Dňa 11.6.2013 bolo zaslané na podpis 
vymedzenie predmetu zákazky 
a predpokladaná hodnota zákazkv. 

9 PD  MS Jurkovičova - rekonštrukcia (AD) 7 750 Autorský dozor - bude uhradený po ukončení 

stavby. 
MS Jurkovičova - rekonštrukcia 7 200000 Proces verejného obstarávania je realizovaný 

centrálnym obstarávateľom. 
10 PD  MŠ F. KráI'a - rekonštrukcia strechy 2 528 Autorský dozor - bude uhradený po ukončení 

(AD) stavby. 
MS F. Král'a - rekonštrukcia strechy 2 70000 Proces verejného obstarávania je realizovaný 

centrálnym obstarávateľom. 
II PD - M. Nešpora rek. kopilitový 820 Autorský dozor bude uhradený po ukončení 

stavby. 
MS M. Nešpora - výmena kop. stien, bolet. 
panelov, okien I l 

l30000 Proces verejného obstarávania je realizovaný 
centrálnym obstarávateľom. 

-

12 PD  MŠ Mukačevská - rekonštrukcia (okná, I 1000 Dňa 21.2.2013 bola vystavená objednávka na 
dvere) spracovanie PD. 

Dňa 6.3.2013 bola podpísaná a odoslaná 
dodávateľovi PD. Termín dodania PD je do 
8.4.2013 
Kompletná PD doručená 26.4.2013. 

MS Mukačevská - rekonštrukcia (okná, dvere) l 23500 Pôvodná suma 180000 € bola RO č. 1 
(uznesenie č. 334/2013) znížená na 23500 €. 
Dňa 18.4.2013 boli riaditeľovi SSR zaslané na 
podpis podklady potrebné pre začatie procesu 
VO na výber zhotovitel'a stavebných prác 
(udelenie súhlasu, vymedzenie predmetu 

• 

F - MsÚ/SP-Ol/12/I 
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zákazky, predpokladaná hodnota zákazky), 
ktoré boli v ten deň podpísané. Následne boli 
tieto podklady zaslané na oddelenie VO za 
účelom zabezpečenia procesu VO na 
dodávatel'a stavebných prác. 
Dňa 22.4.2013 odd. VO oznámilo meno 
víťazného uchádzača, na základe čoho bola 
pripravená ZoD, ktorú OIV predložilo na 
kontrolu právnemu oddeleniu. 
Zmluva bola dňa 25.4.2013 podpísaná. Termín 
dodania st. prác je do 45 dní od účinnosti i 

i zmluvy. 
Dňa 11.6.2013 stavba ukončená. 

13 PD MŠ Zemplínska - výmena kopilitových 6 680 Autorský dozor bude uhradený po ukončení 
stien, bolet. panelov, okien (AD) stavby. 

14 i PD MS Bernolákova 17 -Zariadenie 6 10 000 Na základe uzatvorenej ZoD zo dňa 21.1.2013 
opatrovateľskej služby prebieha spracovanie PD. Spracovateľ PD vybratý • 

na základe prieskumu trhu v roku 2012. 
Zmluvný termín dodania PD .ie do 21.7.2013. 

15 Asanácia bytového domu pod Hrádkom 5 5 000 V zmysle st. zákona je na odstránenie stavby 
(PD+realizácia) potrebné spracovať technickú dokumentáciu 

(predpokladaná hodnota na spracovanie tech. 
dokumentácie je 3 500 €), zabezpečiť povolenie 
na odstránenie stavby a následne zahájiť 

proces VO na práce. 
Dňa 16.4.2013 bol zaslaný na podpis riaditel'ovi 
SSR sprievodný list spolu s podkladmi pre 
odd. VO (súhlas na začatie VO, vymedzenie 
predmetu zákazky, predpokladaná hodnota 
zákazky), ktorý bol 18.4.2013 podpísaný 
a vrátený na OlV, následne OIV 

· skompletizovalo podklady potrebné pre začatie 
· procesu VO. 
Dňa 24.4.2013 bola vystavená objednávka, 
ktorá bola zaslaná na podpis. Objednávka bola 

· podpísaná 25.4.2013. Termín dodania PD je do 
i 24.5.2013. PD bola dodaná 24.5.2013. 

Následne dňa 27.5.2013 bola 2xPD zaslaná na 
odd. MM. 

16 PD----(;bodník-n~gFadsl..á (VUKOV) 2000 RO č. 1 bola doschválená čiastka 460 € 
Na základe uznesenia č. 344/2013 (RO č. 3) + 460 (uznesenie Č. 334/2013 - v súčasnosti je celková 
zmena názvu na: I: 2 460 suma na PD 2460 €). 
PD - Chodník pred Vukovom a PALA Dňa 1.3.2013 bola vystavená a zaslaná na 
centrum podpis riaditeľovi SSR objednávka na 

spracovanie PD, ktorá bola v ten deň 

podpísaná. Dňa 1.3.2013 si dodávateľ PD 
prevzal osobne podpísanú objednávku. Dňa 
4.3.2013 sa konal výber staveniska, na ktorom 
došlo k zmene vymedzenia predmetu zákazky. 
Dôvodom zmeny bol návrh VMČ č. 1, aby PD 
komplexne riešila celú dÍžku pešej 

i komunikácie, čiže nie pôvodných 70m 
chodníka, ale 140 m. 
Na základe týchto skutočností bola 
prepracovaná objednávka, ktorá bola 
25.3.2013 zaslaná na podpis. Podpísanú 
ob'ednávku si osobne revzal dňa 12.4.2013 

F MsÚ/SP-Oll12/1 
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spracovateľ PD. Termín dodania PD je do 
15.5.2013. 
Dňa 21.5.2013 zaslal zhotoviteľ na odd. inv. 
výstavby PD na pripomienkovanie a na 
odsúhlasenie. 
Dňa 23.5.2013 odd. IV zaslalo PD na 
pripomienkovanie a na odsúhlasenie oddeleniu 
D,EaŽP a na odd. hl. architekta a ÚP. 
Stanoviská boli kladné. Pripravuje sa žiadosť 

• 
o vydanie ÚR . 

7 - investičná výstavbahrl
Rezerva pre rozdelenie podľa potrieb VMC 1

1. FC Tatran Prešov 3 

357000 

118 730 

Realizácia začne po určení priorít v jednotlivých 
VMČ a následnom schválení v MsZ. 
Finančné prostriedky odsúhlasené uznesením č. 

281/2012. 
I.FC Tatran Prešov bol listom požiadaný 
o zadefinovanie požiadaviek. 
Dňa 6.2.2013 1.FC Tatranu listom oznámil, že 
nám upresnia svoje požiadavky do 28.2.2013. 
Dňa 20.3.2013 OIV opätovne vyzval 1. FC 
Tatran, na špecifikáciu požiadaviek. 
Dňa 26.3.2013 I.FC Tatran na OIV doručil 
návrh na dostavbu tribúny o zázemie pre klub 
a rozhodcov na futbal. ihrisku v jazdeckom 
areáli. Prvé stretnutie so zástupcami l. FC 
Tatran bolo na OIV 16.4.2013, do 18.4.2013 
mali na OIV predložiť konečné stanovisko ku 
požiadavkám na spracovanie PD. Do 24.4.2013 
požiadavky ani po telefonickej výzve 
neupresnili. 
Dňa 2.5.2013 podpísaný súhlas na VO na 
vypracovanie PD, 7.5.2013 boli zaslané 
podklady pre odd. VO (súhlas na začatie VO, 
vymedzenie predmetu zákazky, predpokladaná 
hodnota zákazky). 
Potrebné zosúladenie technických nárokov na 
riešenie stavby podl'a posúdeného skutočného 
stavu a schválených finančných prostriedkov. 

19 Vybudovanie odvodňovacieho rigolu na 3229 Stavba schválená RO Č. 1 (uznesenie Č. 334/2013) 
Janáčkovej ul. 5 Dodávateľ stavebných prác bol vybratý v roku 

2012 - stavebné práce by mali byt' ukončené do 
30.4.2013. 
Dňa 25.4.2013 bola zaslaná výzva dodávateľovi 
na zrealizovanie diela v stanovenom termíne. 
7.6.2013 bola zaslaná opakovaná urgencia 
dodávateľovi st. prác na realizáciu stavby. 

20 Vybudovanie odvodňovacieho rigolu na 2618 Stavba schválená RO Č. l (uznesenie č. 334/2013) 
Ondavskej ul. 5 Dodávateľ stavebných prác bol vybratý v roku 

2012 - stavebné práce by mali byt' ukončené do 
30.4.2013. 
Dňa 25.4.2013 bola zaslaná výzva dodávateľovi 
na zrealizovanie diela v stanovenom termíne. 
7.6.2013 bola zaslaná opakovaná urgencia 
dodávateľovi st. prác na realizáciu stavby. 

21 Vnútroblok Pavlovičovo nám. 39-41- I. etapa 90000 Stavba schválená RO Č. 1 (uznesenie Č. 334/2013) 
4 Dňa 1.3.2013 bolo zaslané na podpis riaditeľovi 

SSR udelenie súhlasu na začatie procesu VO, 
podpísaný súhlas doručený na OIV 4.3.2013. 
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22 CykJochodnil< Sváby 5 90000 

23 

24 

PD - nákupné stredisko Opál 

PD MS Važecká 

·6 

5 

12000 

l 000 

MS Važecká rekonštrukcia 5 21 000 
+2500 

Dňa 20.3.2013 boli podklady potrebné pre l 
začatie procesu VO (vymedzenie predmetu 
zák., predpokladaná hodnota, návrh ZoD) 
zaslané na oddelenie VO. 

~~~----~------~~ 
Stavba schválená RO Č. l (uznesenie Č. 334/2013) 
Dňa 1.3.2013 bolo zaslané na podpis riaditeľovi 
SSR udelenie súhlasu na začatie procesu VO, 
podpísané doručené na OIV 4.3.2013. 
V súčasnosti prebieha legislatívny proces na 
získanie ÚR a SP. 

i Dňa 3.5.2013 bola zaslaná žiadost' na VSE 
o premiestnenie zariadení v trase 
cyklochodníka. 
Zvolané úz. konanie na deň 28.5.2013. 
Dňa 7.6.2013 boli podklady potrebné pre 
začatie procesu VO (predpokladaná hodnota 
zák. a vymedzenie predmetu zákazky) zaslané 
na podpis. 
Stavba schválená RO Č. 1 (uznesenie Č. 334/2013) 
Na základe požiadavky Prešov REAL, s.r.o. sa 
pripravuje spracovanie realizačnej 

dokumentácie autorom PD pre stavebné 
povolenie (autorské práva). 
Stavba schválená RO Č. 1 (uznesenie Č. 334/2013) 
Dňa 1.3.2013 boli zaslané na podpis riaditeľovi 
SSR podklady (súhlas na začatie procesu VO, 
vymedzenie predmetu zákazky) potrebné pre 
následné vystavenie objednávky. Objednávka 
bola podpísaná 1.3.2013, dňa 1.3. 2013 si 
dodávatel' PD prevzal osobne podpísanú 
objednávku. Dodanie PD je do 5 týždňov po 
nadobudnutí platnosti objednávky a jej 
zverejnení. 
Na základe výstupov z výrob. výboru konaného 

• na 	 zák!. požiadavky Rady školy pri MŠ 
Važecká bola dohodnutá zmena vo vymedzení 
predmetu zákazky (výlučne výmena okien), 
nový termín dodania upravenej PD je 
14.5.2013. 
PD odovzdaná 10.5.2013. 
Realizácia začne po dodaní PD. 
Dňa 15.5.2013 bolo zaslané na podpis 
riaditeľovi SSR udelenie súhlasu pre začatie 
procesu VO. Dňa 23.5.2013 bolo podpísané 
udelenie súhlasu vrátené na OIV. 
Dňa 23.5.2013 boli zaslané na podpis 
riaditeľovi SSR podklady potrebné pre začatie 
procesu VO (vymedzenie predmetu zákazky a 
predpokladaná hodnota). Dňa 5.6.2013 boli 

• podpísané 	 a odstúpené na odd. verejného. 
obstarávania. 
Odd. VO dňa 13.6.2013 zaslalo informáciu, že 
prieskum trhu bol zrušený (žiaden uchádzač sa • 

I-:-~__....-:___________________________--+-i--_____--,-,,-::-i--:d::.:opožadovaného termín u neprihlásil). I 

25 	 MŠ Solivarská havarijný stav (výmena okien, I 12500 Realizácia začne po dodaní PD a po ukončení • 
oprava WC a kúpel'ne pre deti) 5 verejného obstarávania na dodávateľa st. prác. 

~........-'---"-------------"-_.!..-_----'---------'---'-----------'-----=-----------------''------' 
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PD - MS Solivarská - havarijný stav (výmena 5 800 RO č. 3 (uznesenie č. 344/2013) bola schválená 
okien, oprava WC a kúpeľne pre deti) čiastka 800 € na PD. 

Dňa 17.4.2013 bolo na podpis riaditeľovi SSR 
zaslané udelenie súhlasu pre začatie procesu 
VO na vypracovanie PD, podpísané a vrátené 
na OIV dňa 22.4.2013, 23.4.2013 sa uskutočnilo 
prvé stretnutie za účelom vymedzenia 
predmetu zákazky - podklady zaslané na 
podpis riaditeľovi SSR 24.4.2013. 
Dňa 13.5.2013 bolo vymedzenie predmetu 
zákazky a predpokladaná hodnota podpísaná 
a vrátená na OIV 
Dňa 24.5.2013 bola vystavená a odoslaná na 
podpis objednávka. Objednávka bola 
podpísaná 27.5.2013. 
Termín dodania PD je do 4.7.2013 

26 PD - vybudovanie park. miest Prostejovská ul. 1 000 Stavba schválená RO č. 1 (uznesenie č. 334/2013). 
75-79 1 Dňa 6.3.2013 boli zaslané podklady potrebné 

pre začatie VO riaditeľovi SSR na podpis 
(súhlas na začatie procesu VO, vymedzenie 
predmetu zákazky, predpokladaná cena). 
Dňa 13.3.2013 boli podklady pre proces VO 
podpísané a dňa 14.3.2013 bola vystavená 
objednávka, ktorá bola 15.3.2013 zaslaná na 
podpis. Dňa 20.3.2013 bola podpísaná 
objednávka doručená na OIV a následne 
zaslaná dodávateľovi. Termín dodania PD je 
do 30.4.2013. 
Dňa 21.5.2013 bol urgovaný dodávateľ PD. 
Dňa 27.5.2013 zhotoviteľ zaslal projektovú 
dokumentáciu na pripomienkovanie, ktorú sme 
dňa 28.5.2013 zaslali na posúdenie 
a odsúhlasenie oddeleniu D,EaŽP a odd. hl. 
architekta mesta a ÚP. Stanoviská boli kladné. 
Bola zaslaná žiadost' o vydanie ÚR. 

Vybudovanie park. miest Prostejovská ul. 75-79 1 23 140 Realizácia začne po dodaní PD. 

27 PD - Vybudovanie park. miest ul. M. 1200 Stavba schválená RO č. 1 (uznesenie č. 334/2013). 
Slovenskej 2,4,6 1 Dňa 6.3.2013 boli zaslané podklady potrebné 

pre začatie VO riaditeľovi SSR na podpis 
(súhlas na začatie procesu VO, vymedzenie 
predmetu zákazky, predpokladaná cena), 
vrátené boli 8.3.2013. 
Dňa 13.3.2013 bola vystavená objednávka 
a následne zaslaná na podpis. Dňa 18.3.2013 
bola podpísaná objednávka zaslaná 
dodávateľovi PD. Dodanie PD je do 30.4.2013. 
Dňa 20.5.2013 zaslal spracovateľ návrh PD, 
ktorý obsahoval rozdelenie parkoviska na dve 
etapy. S týmto návrhom OIV súhlasilo a dňa 
21.5.2013 bola dokumentácia zaslaná na 
posúdenie oddeleniu D,EaŽP a dňa 23.5.2013 
na odd. hlavného architekta mesta a ÚP. 
Dňa 23.5.2013 odd. D,EaŽP zaslalo súhlasné 
stanovisko k predloženému návrhu. 
Stanoviská boli kladné. Bola zaslaná žiadosť 
o vydanie ÚR. 
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Vybudovanie park. miest ul. M. Slovenskej 2,4,6 l 24 200 Realizácia začne po dodaní PD. 

28 Parkovisko Engelsova ul. 11-21 2 23 520 Stavba schválená RO Č. l (uznesenie Č. 334/2013). 
Dňa 1.3.2013 bolo zaslané na podpis riaditeľovi 
SSR udelenie súhlasu na začatie procesu VO. 
Dňa 4.3.2013 sa vrátili podpísané na OIV. 
Následne bolo spracované vymedzenie 
predmetu zákazky, predpokladaná hodnota 
a návrh ZoD, ktoré boli zaslané 7.3.2013 na 
podpis. 18.4.2013 zaslané podklady na odd. 
VO. 
Dňa 7.5.2013 predložená na podpis ZoD na 
stavebné práce. 
Podpísaná zmluva doručená na OIV 27.5.2013. 
ZoD bola zverejnená a po nadobudnutí 
účinnosti doručená dodávatel'ovi st. prác. 
Dňa 3.6.2013 sa uskutočnilo odovzdanie 

I staveniska dodávateľovi st. prác. 
29 Komplexná rekonštrukcia športového 5 31000 Stavba schválená RO Č. l (uznesenie č. 33412013) 

zariadenia vo vnútrobloku ulíc Popradská - -24900 VO začne po upresnení rozsahu stavebných 
• Oravská (PD+realizácia) 6 1:: 6 100 prác. 

RO č. 3 (uznesenie č. 344/2013) bola čiastka 
24900 € presunutá na SVS a VČ, odd. VPČ . 
Akciu nerealizuje SSR-OIV. 

30 Chodník Mukačevská - II. etapa 24900 Stavba schválená RO Č. l (uznesenie Č. 334/2013) 
Dňa 1.3.2013 bolo zaslané na podpis riaditel'ovi 

1 SSR udelenie súhlasu na začatie procesu VO, 
. podpísaný súhlas doručený na OIV 4.3.2013. 
Dňa 7.3.2013 začatý prieskum trhu na 
dodávatel'a stavebných prác, ukončený 

12.3.2013 (doručené 3 cenové ponuky) 
1 vyhodnotením najvýhodnejšej ponuky, 

12.3.2013 bola vystavená objednávka na 
víťazného uchádzača, zaslaná na podpis. 
Dňa 19.3.2013 pola podpísaná objednávka 
doručená na OIV a zaslaná dodávateľovi. 

Stavba ukončená 6.5.2013. 
31 PD MS Bajkalská rekonštrukcia 4000 	 Stavba schválená RO Č. l (uznesenie Č. 334/2013) 

Dňa 1.3.2013 boli zaslané podklady potrebné 
pre začatie VO na podpis riaditel'ovi SSR 
(súhlas na začatie procesu VO, vymedzenie 
predmetu zákazky, predpokladaná cena). Dňa 
4.3.2013 boli podpísané podklady zaslané na 
odd. VO. 
Dňa 27.3.2013 odd. VO oznámilo meno 
víťazného uchádzača na vypracovanie PD. 
Dňa 9.4.2013 bola na podpis zaslaná 
spracovaná ZoD. 
ZoD bola podpísaná 23.4.2013. Termin dodania 
PD je do 31.5.2013. Projektová dokumentácia • 
bola dodaná 5.6.2013. 
Dňa 7.6.2013 bola PD vrátená projektantovi na 
prepracovanie. 'PD bola prepracovaná podl'a 
požiadaviek a dňa 13.6.2013 dor,!čená na OIV. 

• MŠ Bajkalská - rekonštrukcia 	 131 600 Realizácia začne po dodaní PD. 
Dňa 10.6.2013 bol zaslaný na podpis riaditeľovi 
SSR súhlas pre začatie procesu VO. I 
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32 Úprava vnútrobloku Grešova ul. 4 51 000 Stavba schválená RO č. 3 (uznesenie 344/2013) 
Dňa 10.4.2013 bolo riaditeľovi SSR zaslané na 
podpis udelenie súhlasu pre začatie procesu 
VO. Dňa 12.4.2013 sa na odd. IV vrátilo 
podpísané. Následne boli spracované podklady 

vymedzenie predmetu zákazky, 
predpokladaná hodnota a návrh ZoD, ktoré 
boli dňa 19.4.2013 zaslané na podpis riaditeľovi 
SSR. Podpísané podklady vrátené na OIV 
24.4.2013. 
Úprava PD za účelom vyčlenenia stavebných 
objektov v rozsahu schválených fin. 
prostriedkov. Následne bolo rozhodnuté, že do 

· VO pôjde celá PD, s tým že etapizácia prác 
• bude upravená ZoD na základe vysút'aženej 

sumy. 
Sprievodný list spolu s podpísanými podkladmi 
bol dňa 15.5.2013 zaslaný na podpis riaditeľovi 

· SSR. Podpísané podklady vrátené 27.5.2013. 
i Dňa 28.5.2013 boli podklady zaslané na odd. 

VO. 
33 PD zS Csl. armády havarijný stav 2 l 000 Stavba schválená RO č. 3 (uznesenie 34412013). 

Dňa 11.4.2013 boli riaditeľovi SSR zaslané na 
podpis podklady potrebné pre začatie procesu 
VO na st. práce (udelenie súhlasu, vymedzenie 
predmetu zákazky a predpokladaná hodnota 

• zákazky). Podpísané podklady vrátené na OIV 
• 24.4.2013. 
Dňa 24.5.2013 bola vystavená objednávka na 
zhotovitel'a PD. Termín dodania PD je do 
28.6.2013. 

zS Csl. armády havarijný stav 2 22 000 Stavba schválená RO č. 3 (uznesenie 344/2013). 

34 Rekonštrukcia strechy ZS Mukačevská, 	 22 950 Stavba schválená RO č. 3 (uznesenie 344/2013). 
pavilón A 	 Dňa 11.4.2013 boli riaditel'ovi SSR zaslané na 

podpis podklady potrebné pre začatie procesu 
VO na st. práce (udelenie súhlasu, vymedzenie 
predmetu zákazky a predpokladaná hodnota 
zákazky). Po podpísaní boli podklady zaslané 
dňa 17.4.2013 na odd. VO. 
Dňa 22.4.2013 odd. VO oznámilo meno 
víťazného uchádzača na realizáciu stavebných 
prác, na základe čoho bola pripravená ZoD. 
ZoD podpísaná 2.5.2013, účinná od 5.5.2013. 
13.5.2013 - odovzdané stavenisko dodávateľovi 
stavebných prác, termín ukončenia stavebných 
prác je do 45 dní od odovzdania staveniska. 

I 35 Vodárenská veža, ul. Metodova 4 200000 	 Ciastka 100000 € schválená PSK (uznesenie Č. 
419/2012 zo dňa 11.12.2012) 
Čiastka 100000 € schválená MsZ (uznesenie č. 
312/2012 zo dňa 17.12.2012) 

I Čiastka 200000 € je viazaná Zmluvou. 
· o združení za účelom opravy, rekonštrukcie I 

a užívania Vodárenskej veže (Zmluva 
o združeni zo dňa 21.12.2012) 
Dňa 18.2.2013 bolo na podpis riaditeľovi SSR 

I zaslané udelenie súhlasu pre začatie procesu 

F MsÚ/SP-01112/l 

======================================::::::======---...._-~-- .... ---------- ....i 



čD 	
Vydanie: l 

Informatívna správa o stave realizácie schválených 
investičných akcií mesta Prešov 	 Strana 

Mesto Prešov 	 11111 

VO na vypracovanie PD a vymedzenie 
predmetu zákazky. Dňa 19.2.2013 bolo 
podpísaný súhlas na začatie procesu VO. 
Pre spracovanie PD je nevyhnutné zabezpečit' 
kompletné zameranie objektu a sietí • dňa 
5.4.2013 bolo na podpis riaditel'ovi SSR 
zaslané udelenie súhlasu pre začatie VO 
(zameranie objektu a pril'ahlého územia pre 
vypracovanie PD). Dňa 8.4.2013 bolo 
podpísané. 
Dňa 12.4.2013 boli riaditel'ovi SSR zaslané na 
podpis podklady potrebné pre začatie procesu 
VO (vymedzenie predmetu zákazky 
a predpokladaná hodnota zákazky), ktoré boli 
dňa 16.4.2013 podpísané. 
Dňa 16.4.2013 bola vystavená objednávka na 
podrobné zameranie objektu a pril'ahlého 
územia pre vypracovanie PD, ktorá bola 
16.4.2013 zaslaná na podpis. Termín 
odovzdania kompletného zamerania 26.4.2013. 
Dňa 3.5.2013 zaslané podklady pre verejné 
obstarávanie na vypracovanie PD. 
Dňa 17.5.2013 z odd. VO bolo doručené 

oznámenie o zrušení prieskumu trhu, pretože 
všetky doručené cenové ponuky prekročili 
finančný limit zákazky s nízkou hodnotou. 

: Po prepracovaní a zaktualizovaní pokladov pre 
. opätovné začatie procesu VO boli dňa 

13.6.2013 tieto zaslané na podpis (predpokl. 
hodnota zákazky, vymedzenie predmetu 

I zákazky, návrh ZoD). 
36 Aktualizácia PD ZS Bajkalská (rekonštrukcia 1 1000 I Súhlas na začatie VO, predpokladaná hodnotaI. 

striech) 	 zákazky + vymedzenie predmetu zákazky 
• odoslané na podpis 20.5.2013 

Zadanie realizácie PD je priamym zadaním. 
Dňa 22.5.2013 bola vystavená objednávka, 
ktorá bola zaslaná na podpis. Podpísanú 
objednávku osobne prevzal zhotovitel' dňa 

i 23.5.2013. 
Termín dodania aktualizovanej PD je do 
21.6.2013 

37 PD a realizácia odstavných parkovacích plôch 7 15000 Dňa 13.6.2013 bolo na podpis riaditel'ovi SSR I 

- Ďumbierska ul. 25,28 zaslané udelenie súhlasu pre začatie procesu 
VO na vypracovanie PD 

38 PD a realizácia parkovisko - Sibírska ul. 13·35 : 7 15000 Dňa 13.6.2013 bolo na podpis riaditel'ovi SSR 
zaslané udelenie súhlasu pre začatie procesu • 

f---:--:-+-,-_..... ~-,-~~~---,___________+--f-__-:-:--:-:c-:-li-V..:......::O:.....::.na=-..:.v..z..Y'.&:..:..:IPlra=.:c:..:o:...;.v:;.a.::n=ieP_D_________-I 

39 PD a realizácia detské ihrisko -Sibírska ul. 1·7 7 12000 	 Dňa 13.6.2013 bolo na podpis riaditel'ovi SSR 
zaslané udelenie súhlasu pre začatie procesu 
VO na vypracovanie PD 

I 
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