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Informatívna správa o stave realizácie schválených 
Vydanie: 1č: investičných akcií mesta Prešov 

Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 


z XLIV. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prešove 


dňa: 25.11.2013 číslo: ........12013 

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 meSla Prešo\'. 
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Informatívna správa o stave realizácie schválených 
Vydaníe: I t::1 

I 

investičných akcií mesta Prešov 
Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Predmetnú informativnu 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 cieľ B.3 Vybavenie škôl; 


- špecifický ciel' C.1 Bývanie a sociálne zariadenia; 


- špecifický cieľ C.2 Príťažlivosť mesta; 


- špecifický ciel' CA Životné prostredie. 
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Informatívna správa o stave realizácie schválených C;I 
investičných akcií mesta Prešov 

Mesto Prešov 

Dňa 9.1.2013 bolo na XXX!. mimoriadnom zasadnutí MsZ v Prešove potvrdené uznesenie 
MsZ v Prešove č. 308/2013 zo dňa 17.12.2012 knávrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2013 
s výhľadom na roky 2014 a 2015, ktorého v)'kon primátor mesta pozastavil. Schválené investičné 
akcie sa nachádzajú v tabuľke spolu s investičnými akciami. ktoré boli schválené: 

dňa 18.2.2013 na X'XXIL riadnom zasadnutí MsZ v Prešove v rámei RO č. l (uznesenie č. 
334/2013), 
dňa 18.3.2013 na XXXIV. riadnom zasadnutí MsZ v Prešove v rámci RO č. 3 (uznesenie č. 
344/2013), 
dňa 6.5.2013 na XXXVL riadnom zasadnutí MsZ v Prešove v rámci RO č. 4 (uznesen k č. 

367/2013), 
dňa 3.6.20\3 na XXXVII. mimoriadnom zasadnutí MsZ v Prešove v rámci RO č. 7 

(uznesenie Č. 388/2013), 

dňa 24.6.2013 na XXXIX. riadnom zasadnutí :VlsZ v Prešove v rámci RO č. 9 (uzneseni\: č. 


396/2013) 

dňa 16.9.2013 na XLIr. riadnom zasadnutí MsZ v Prešove v rámci RO Č. 12 (uzl1c:scnie Č. 


438/2013). 

dňa 28.10.2013 na XLIII. riadnom zasadnutí MsZ v Prešove v rámci RO Č. 14 (uznesenie č. 


462/2013). 


o 	

, 

SthvóJené Informácia o illvestičn~'Ch akciáchNázov stavby~ '~ fin. 	 k 15.11.2013 ~ 

o: 	 > pro5tríedky 

l PD podl'a plánu rek. 	 a výstavby miestnych 15 000 Priprava podkladov začne po sch,'álení I 
komunikácii a križovatiek 	 vecnosti. 

Materiál pod názvom "Ná",rh na sch\'~lh:nic I 
vecnosti použitia schválen)'Ch finl1učuých! 
prostriedkov na rok 20t3 v súlad(' s plánom 

. 	 rekoll~trukcii a v)'stavby micstll:'ch 
komunikácií a križovutiek na úz('mí mc.sta 
Prešov" bol 9.4.2013 predložený IIa zasaunutie : 
Komisie MsZ v Prešove pre ÚP, V. D a ŽP. 
Komisia uzn. č. 11/2013 materiál vzala na 
vedomie a odporučila ~1sZ schváliť vecnost' 
použitia fin. prostriedkov na spracovanie PD .. 
Rekonštrukcia Jarková ul. v sume 15000 E. 
Identický materiál sekcia SR prcdlol.í1a II" 
zasadnutie MsR dň. 15.4.2013. MsR po 
prerokovaní materiál stiahla. 
Uznesenim Č. 39012013 zo dňa 3.6.2013 MsZ· 
schválilo vernost' použitia rin. prustrietllw\ ml : 

spracovanie PD Rekonštrukcia .1arková ul. i 
v sume 15000 E. 
Listami zo dňa 17.6 a 2.7.2013 sme požiauali 
odd. HAMaÚP O vyjadrenie k existujúcej štúdii 
na ul. Jarkovu, resp. k uzatvoreniu liccnčncj 
zmluvy. 

-15 000 Dňa 28.10.2013 uznesením MsZ č. 462/2013 
O (RO č. 14) boli fin. prostriedky presunuté IH! 

iné položky. 
I 
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2 : Cintorín Sváby - dokončenie arch. výskumu 5 15000 

! 


Mestský cinlorín Sváby (AD) 5 1 

5000 

3 PD - Odvodňovací rigol- ul. Pod Wilcc 
hôrkou, III. etapa 

I 
12: 

-400Q 
Ľ I 000 

5000 
+5000 
Ľ IO 000 

: 

r;--li~O~dvodňOYaCi rigol- Pod WiJcc hôrkou_;--__+ô2;-t-__ ~2~5~oo-o 
4 . PD - MŠ v N, Šcbastovej - novozriadený 

, ob·ekt, Haburskä Č. 9 (AD) 

I 
'. 

Haburská č, 9 (realizácia) 
MŠ vN. Sebastovej - novozriaden~i objekt. 

PD - aktualizácia 

U 


3 120 

3 
100000 

I 000 . nové verejné obstarávanie na dodávate!'a sL lmie. 
: Schválenie nn. prostrictlko\' na aktualizáciu PD 

je potrebné z toho dôvodu, že na stavbe boli I 
spoločnosi'ou RESTAVSK, .s.r.o. \'YkOnan~" 
určité práce, ktoré musia byť zazl1anwJUm(' 
v aktualizovaneí PD, ktorá budc slúžit~_~,.oo ... 

Prlprava podkí~dov potrebných pre;.čatic I 

Procesu verejného obstarávania. ! 


Oňa 8.3.2013 bolo zaslané na podpis udelenie' 

suhlasu na začatie procesu VO. 

Podpísaný súhlas bol dňa 13.3.2013 doruč('Il)' 


na OtV. Následne bolo spracované yymcdll'l1il' 

predmetu zákazky na dOKončenie záchranného 

a rehcologického v}'skumu, pn'dpokladallil 

IIodnot" a návrh ZoO. ktoré boli dňa 22.3,2013 

z'i:ls)ané na podpis riaditePovi scl{.cic a OllH 

4.4,2013 boli podpísané podklady zaslané na 
odd. VO pre zabezpečenie procesu verejného 
Obstarávania na dodávatel'a archl'o1ogických 

Prác. 
20.5.2013 otváranie ohálok, vyh(HJllocov~níc 

Ponúk nebola doručená žiadna ponnlia, 
I 2.6.2013 - kompletizácia a odoslanie na podpi> 
riaditcľovi sekcie - no\"é podl\lau~ pre 
pokračovanie procesu VO, 
Oňa 13.6. boli podpisané podl<lady zaslane "a 
od=d=,-,V707'~__-;--;---;_'C"'~_"7"""__ 
A utorský dozor ~ bude uhraden}' po ukončeni 

stavby, 

Dňa 28.10.2013 uznesenim MsZ Č. 462i2013 

(RO Č. 14) bola časť fin. prost";edlw" 


1',~esunutá na iné položky. 

Ro č, I bola suma na PD navýšená o 5 ODO E (v 

suč.snosti je celková suma na PD IO 000 EJ 

Dňa 1.3.2013 boli zaslané na podpis podld"d~ 


potrebné pre začatie procesu VO. 

P o na\'ysení sumy bolo aktuulizo\ .wC:: 

vymedzenie predmetu z.kazky zasl:lIlé na 

schválenie riaditeľovi SSR. 

Podpisané podklady pre začatie proeesu VO ml 


dodávate!'a PD bolí dňa 4.3.2013 zaslané ml 


oddelenie VO. 

Dila 27.3.2013 mld. VO oznámilo mello 

víťazného uchádzača na vypracuvanie PD. 

Následne OIV spracovalo ZoO, ktorá bola dňa 


16.4,2013 zaslaná IIa podpis. 

ZoD podpísaná dňa 25.4.2013, termin dodallía 

PD do 3 mcs. od účinnosti zmlu\'J' {do; 
28.7.2013) 
PD doručená, pripravujú sa podklady na: 
začatie leg_~!t~_~ívnej príprav)' stavb\'. ........~ 


Čiastka schválená uzn. č. 462/2013 (RO č, 14) ! 


Autorský dozor bude uhraden)! po lIkOl~;,;cr,í; 

slavbv, 

Po schválení fin. ·p·~ostriedkov na aktlLaliz<.~~T~~PD ! 

Ge potrebné zohľadnil' dotera? zrealizované ~rác'c 'I 

firmou RESTAV SK) s,r.Q.) bude zabCZpCC1.:I:C 

F - MsÚ/SP-Ol 11211 
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podklad pre nové VO. 

Dila 18.3.2013 MsZ schválilo [lresun čiaslk~ 


1000 € (liZli. Č. 344/2013) IIa rezcn u pIT 


investičnú v)'stavbu bez určenia vecnosti. .Je' 

nevyhnutné vecnosť a finančnú činsl"'-u 


sch~álíf ešte RO č. 4 (suIna určcml na! 

aktualizácie PD so zapracovaním zmÍt'll I 


•rcaJízovanych predchádzajúcim dmhí,,:atťl'om). I 
Dňa 17.4.2013 boU podklady potrebné pre' 
začati. procesu VO na aktualizáciu PD zaslané' 
na podpis. Dňa 18.4.2013 boli podpisané. 
Dňa 19.4.2013 bola pripravená Zol) a zaslanll 
na odkontrololianie na právne odd., lHl;] 
23.4.2013 01V predložilo ZoO na podpis. 
Zol) podpísaná dňa 25.4.2013, termín dodania 
PD do IO úní od účinnosti zmilIvy. 
Aktualizovaná PD odovzdaná 10.5.2013. 

~~~~-------+~~~~~. 	 .~--~ 
Prešov. llaborská 9, N. Šebastová zmena účelo 3 	 Dňa 21.5.2013 bolo zaslané na podpis 
MKS na MŠ 	 riaditel'ovi SSR udclenie súhlasu pre začatie 

procesu VO, podpisa")' súhlas doručený na 
OIV 24.5.2013. 
Oňa 24.5.2013 boli na podpis zaslané podklady 
pre začalie procesu VO (st. práce), I<loré holi 
v ten deň podpísané. . 
V súčasnosti prebieha proces VO exterll~'m i 

__=-+~":..~~ln:f'm obstarávatcI'om_~_____MMMM J 

5 PD - Obratísko "ozidiel MHD Terchovská ul. - 2 530 Autorský dozor bude uhradený po ukončen! : 


AD stavby, . 


:530 Dň.'28.10.2013 uznesením MsZ é. 462i2013 • 
O (RO č. 14) boli fin. prostriedky presunnté na 

'+--==:;-1 ""iu",é~PĽo",l",o",žk",'v:.:.;;..;."7"___--:-"7"-'-~ 
Obr.tisko vozidiel MIlO Terchovská ul. 2 50000 Príprava podkladov pre verejné obs1arávanie. 

+ 27200 Výstavba obraliska bude realizovauá Ila 

~ pozemku EKe'" č. 2810/1 ovýmere 3461 m'. 
orná pôda - LV Č. 15195. S vhlStnilwHI 
Ilozemku bola uzatvorená dohtH.1a 
o usporiadani vlastníck)'ch vzťahov, na záldatJt' I 
ktorej O!V pripravuje podklady potrebné pre 
vydanie UR a SP. 
Dňa 1.3.2013 bolo zaslané na podpis riaditeľovi' 
SSR udelenie súhlasu na začatie procesu \'0, . 
podpísaný súhlas doručen)' na OlV 4.3.2013, 
V súčasnosti OIV zabezpečuje IJodklaú, 
potrebné pre vydanie ÚR a SP, nn záldaú~ 
ktorého začne proces VO. Ku vydallíu SPjc 
nevyhnutné majetkovoprávue usporiau<lllk' 
dotknnt}'ch pozemkov. 
Dňa 22.3.2013 OIV listom požiadalo odtl. MYl 
o pokračova uic v majetkovoprávnom 
vysporiadaní pozemkov pod budúcou sl,nbulI. 
RO Č. 3 (uznesenie Č. 344/2013) bola IIa OIV 
presunutá čiastka 27200 € z položky sÍlvisie 
opravy. V sú~asnosti je na realizáciu 77 200 E. 
Dňa 20.5.20 I3 bola podaná žiadosť o SP. 
Prebiehajú rokovania s VDS, a.s. Košice I 

k I,rekládke VN. I 
___--'_'-____--'"D"'ň...a_I."7,,.6"'."'2"'0..,.13"-'n"'azasadnutí Komisie MsZ pre: 

F MsÚ/SP-OI112íl 
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disponovanie s majetkom mesta bol bod č. 
Odkúpenie pozemku parc. č. KK!': 281011 
II výmere 3461 ml, lokalita ul. Terchovská od 
Juraja Polohu stiahnutý z rolwvauia. 
Dôvodom bola požiadavka I\:omisjc 
dopracovaf materiál: - o stanovisko 1)1';\1 P. ' 
a.s. k vízU prevádzkovania MHD v tejto oblasti, 
k predpokladanej vyťaženosti a frekvencii 
spojov a k potrebe vybudovania obralísl", a 
- o stanovisko OHAM aÚP k majetlwpnívncfIlu 
usporiadaniu pozemkov na v:ybudovauic 
obratiska. Po dopracovani má byť nmtcríál 

, znova predložený na rokovanie komisie. 
i Bez ukončenia majetkovopnhneho 

usporiadania nie .Ic možné sp1niť podmil'nku 
VSE t}'kajúcu sa prekládky VN kábla a 
zriadenia vecného bremena na danom 
pozemku. 

o. Uznesením č. 438120.13 (RO č. 12) bola či. sil,,, 
-;-=+~7é;7c"2""OO.€ prerozdelená.na iné ínveslíčn~..aI(Cie._ 

6 PD  MS Cergovská - narušená statika :7 I 500 ! Dňa 5.3.2013 bola vystavená objcd""vl'" na 
+300 spracovanie PD a zaslaná na l}(jdpis. Bila 

8.3.2613 sa vrátila na OIV podpísaná. Dodanie 
PD je do 7 týždňov po nadobudnutí platllosti 
objednávky a jei zverejneni (do 6.5.20.13). 
Na základe výstupov z výrobného ")'boru bude 
pôvodný rozsah PD (1. l'tapa prác) rozšírcn~· 
o časť -rekonštrukcia sociálnych zariadení na 
I. a ll. NP (ll. etapa). 
PD pre I. etapu odovzdaná 21.5,2013. 
Dňa 5.6.20.13 bola podpisaná objednávka lla 

MS Cergovská - narušená statika :7 
dopracovanie PD. 

3400.0 : Realizácia začne po dodaní PD a ukončenom 
+5 000 verejnom obstarávani na dod<ivmeľa $!Zlvčlm~ ch 

prác, 
Dňa 31,5.20.13 bolo zaslané na podpis 
riaditel'nvi SSR udelenie súhlasu pn' začn1lt.. 
procesu VO. Súhlas bol podllisan)' ~.6.2o.I3 

a vrátený na OIV. 
Dňa 5.6.20.13 bolí zaslané na podpis podklady 
potrebné pre začatie procesu VO. Ulh" 
13.6.20.13 boli podpísané podklady odoslané na 
odd. verejného obstarávanja. 
Po ukončeni procesu VO bola dňa 5,9.2013 
odstúpená na podpis ZoD. ' 
Podpísaná ZoD na sl. práce bola dňa 13.9.2013 l 
doručené na OIV. 
Dňa 17.9.2013 sa uskutočnilo 

..:1
odovzdali ie 

__-;-=::-r-slaveniska dodávate"ov! st. prác...._ .. 
7 PD·· MS Csl. armády  narušená statika 12 1 500 Dňa 5.3.2013 bola vystavená objeduávka na 

spracovaníe PD II zaslaná na podpis. Dňa 

8.].2013 sa vrátila na OIV podpísaná. Dodanie 
PD je do 6 týždňov po nadobudnutí platoosti 
objednávky a jej zverejnení. (do 30.~.2013). 

8,5.2013 doručená spracovaná PD. začíllil 

proces legislatívneho zabezpečenia stavby. 

F - ~lsÚ/SP-01l12!1 
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MŠ ČsL armády -~arušená statika 2 24000 	 Realizácia začne po dodaní PD II verejnom 
(stavba ukončená) 	 obstarávanf na dodávateľa stavebných prác, 

Dňa 14.5.2013 boli spracované pouklady pre 
proces VO ~ vymedzenie predmetu zákazky. 
Dňa 20.5.2013 bol podpísaný súhlas s IlrOeC'llm 
VO a zaslaué podklady Ila oddelenie VO. " 
Dň. 6.8.2013 bol z odd. VO zaslan,' email ! 
s menom vít'azného uchádzača. Na ~zál\1ade i 
toho bola spracovaná ZoD, ktorá bola il iia , 
8.8.2013 podpísaná. Stavenisko bolo ouonuané 
12.8.2013. 
Stavba je ukončená a preberacie konanie sa 

~____~~__~____-4~~____~~~u~sk~·u~t~o~čn~ilodňa~6~.9~.2~0~1~3~.__~~~~~ 
8 PD - MS Bratislavská narušená statika 6 l 500 Dňa 6.3.2013 bola vystavená objednávka na 

spracovanie PD a zaslaná na podpis, Dita 
8.3.2013 sa vrátila na OIV podpísaná. DmlanÍ<' i 

PD je do 7 lýždňov po nadobudnnti platnosti 
objednávky a jej zverejnení. (do 30.4.2013). 
PD dodaná 30.4.2013, zílčína prol'és 

___-t--;c-t-_~77=+I~eg.i.sl~tívneho zabezpečenia stavbv. 
MS Bratislavská - narušená statika 6 34000 : Realizácia začne po dodaní PD a po "konče,,; 

verejného obstarávania na dodilvateľa stavebných 
prac, 
Dňa 30.5.2013 bolo riadilel'ovi SSR zaslané IW 

podIlis udelenie súhlasn pre začatíe procesu 
VO. Súhlas bol l!Odpísaný 4.6.2013 íl vrátený 
oa QlV. 
Dňa 11.6.2013 bolo zaslané na pudpis 
vymedzenie predmetu zúkazky 
íl predpokladaná hodnota zákazky. 
Podpísané podklady boli dň. 18.6.2013 zaslané 
na odd. VO. 
Dňa 7.8.2013 bol z odd. VO zaslaný email 
s menom vfťazného uchádzača. Na zMdadc 
toho bola spracovaná ZoO, ktorá boJa dúa 
15.8.2013 podpísaná. 
Dňa 20.8.20\3 bolo stawnisko odovzdané 
dodávatcľovi. ! 
Dňa 1I.11.2013 bola podpísaná objednilvka na 
vypracovanie statického posudku. 

9 PD - MŠ Jurkovifova rekonšlrukcia (AD) 7 750 Autorský dozor bude uhradený""pOl'koiičel1! 
stavbv. 

MS Jurkovičov. -- rekonštrukcia 7 200000 Proces verejného obstarávania je realizovaný 
centrálnym obstarávateľom, 
Dň. 8.7.2013 bola na MsÚ doručená 
Rcaliza~ná zmluva k zmluve o (losl\ylovani 
služieb za účelom optimalizácie náklado\' na 
teplo a leplú úžitkovú vodu prc obje"t MŠ 
Jurkovičov•. 
Dň. 15.7.2013 bola táto zmluva podpísanú 
fi zaslaná na zverejnenie. 
Dňa 18.7.2013 bola na poskytova Ic!'. sl. pnie 
v zmysle ZoD zaslaná výzva na začatie st. prúc. 
Dňa 6.8,2013 sa uskuločnilo odovzuanic; 
staveniska. i 

Dodávatcl' sl. prác dňa 11.10.2013 zaslal výzvu I 
na prevzatie diela. Preberacie kon.nit:..s!avbv I 

• 

F - MsÚ/SP-OlI12fl 
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I 	 bolo zvolané na 21.10.2013 (časť stawbnS-ch 
prác do v}šky schyálen~'ch finančn)'Ch 

prostriedkov na rok 2013). 
IO 	 PO - MS p':"Král'a rekonštrukcia strechy 528 Autorsky dozor - bude uhradený po ukončc:1í 

(AD) stavby, 
MS F, Kráľa rekonstrukcía strechy 2 70000 	 Proces verejného obstarávania je realizovaný 

cent.rálnym obstarávateľom. 
Dňa 10.7.2013 bola na M,íJ doručená 
Realizačná zmluv. k zmluve o poskytovaní 
služíeb za účelom optimalizácie u.íklauov na , 
teplo a teplú úžitkovú vodu pre ohjekt ~1Š 
Fraňa KráPa. 
Dňa 15.7.2013 bola tálo zmluva podpísanú 
a zaslaná na zvercjucuie. 
Dňa 18.7.2013 nola n. poskytoval.I'. st. prác 
V zmysle ZoD zaslaná výzva na začatie st. pnie. 
Dňa 15.8.2013 sa uskutočnilo odondan;c 
staveniska. 
Dňa 4.11.2013 zaslala firma V}'Z"U na pľí...vzatic 
diela. Preberacie konanie stavby Sa usl"utočnilo 

dňa 14.11.2013 (časť stavebn)'ch prác do v}·šl.y 
schv~ílcných finančn}'ch prostrícdlwy fi"l rol", 

---;-;-I-:~-=-~:__--:-;---:::~~-,,---;-=:-'-+__--;;;;c;:-,--,;2QI3eL)"';'~;--_-;-"'?
II I PD - M. Nešpor. - rek. kopilitovýeh stien (AD) 1 820 • Autorský dozor bude uhraden)' po ukoočen í 

, i stavby. ! 
MS M. Nešpora .. výmena kop. stien, bokt. 

, 
I 130000 Proces verejného obstarávania Je realizovaný - ,

i panelov, okien centrálnym obstarávateľom. 
, S víťazom VO bola uzatvorená Zol), J,tonl bola 

podpísaná dňa 19.8.2013. Il 

Dňa 27.8.2013 bola na poskytovateľa st. prác 
i v zmysle ZoD zaslaná \,ýz.~a ua začatie st. pn"'t" 

12 PD - MS Mukačevská - rekonštrukcia (okná, l ! l 000 Dňa 21.2.2013 bola vystavená objedná,lm na 
dvere) spracovanie PD~ ! 

Dňa 6.3.2013 bola podpísauá II odosl.mi 

. I dodávateľovi PD. Termín dodania PO jc do 
• 8.4.2013 	 .i 

Kompletná PD doručená 26-.4.2013. 
MS Mukačevská rekonštrukcia (okná, dvere) I 23 500 I Pôvoduá suma 180 000 f""':b::.:o"'la"--;:Rc:O-:-"'Č-.-:-1 
(stavba ukončená) ! (uznesenie č. 33412013) znížeuá ua 23 500 €. I 

' 	Dňa 18.4.2013 boli riaditel'ovi SSR ,aslané ná 

podpis podklady potrebné pre začatie procesu 
VO na výber zhotm,-iteľa stavcbu)'ch pnk 
(udelenie súhlasu, vymedzenie pn.-.umctu 

zákazky, predpokladaná hodnota LitI""I,)'). 
ktoré boli v ten deň podpísané. Následne boli 
tieto podklady zaslané na oddelenie VO za 
účelom zabezpečenia procesu VO na 
dodávateľa stavebných prác. 

,Dňa 22.4.2013 odd. VO ozn:ímilo menO 
i vít'azného uchádzača~ na zál\lade čoho bola 
'prípravená ZoD, ktorú OlV pn.'dložiIo na 

kontrolu právnemu oddeleniu. 

Zmluva bola dňa 25.4.2013 podpísaná. Termin' 

dodania st. prác je do 45 dni od účiunosti 


zmluvy. 

Dňa 11.6.2013 stavba ukončená. 


I 
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13 	 PD - 1\-1 Zemplínska - výmena kopilitovýeh 6 : .. 680 I Autorský dozor - bllde"uhradený po ukončení 
stien, bolel. anelov,ok"i...c"n-'(!:'A..D'j)'-_____ ! ----<I stavby.I ........=~~............-~-~ 


14 	 PD - MS Bernolákova 17 - Zariadenie '6"1 10000 : Na základe uzatvorenej ZoD zo d11" 21.1.20,3 
opatrovateľskej služby prebieha spracovanie PD. Spracovateľ PD 

. na základe prieskumu trhu v roku 2012. 
i Zmluvný termin dodania PD je do 26.7.2013. 

----l--i-----..1!>ňa 26.7.2013 bola dodaná spracovaná p.[j,... 
15 Asanácia bytového domu pod Hrádkom 5 3 500· PD I V zmysle st. zákona je na odstránenie stavby 

(PD+realizácia) ! potrebné spracoval' technickú dokumentáci;, 
: (predpokladaná hodnota na spracovanie lech. 

dokumentácie je 3 500 E). zabezpečiť povolenie 
na odstránenie stavby a následne zahájiť 

proces VO na práce. 
Dňa 16.4.2013 bol zaslaný na podpis ,-jaditcl'ovi 
SSR sprievodný list spolu s podl,ladmi pre 
odd. VO. ktorý bol 18.4.2013 podpisanj 
a vrátený na OIV. následne OlV 
skompletizovalo podklady potrebné (,rc za~alie 
I>ľoccsu VO. 
Dňa 24.4.2013 bola vystavená objedOl""a. 
ktorá bola zaslaná na podpis. Objednávk" bola 
podplsaná 25.4.2013. Termin dodania PI} je do 
24.5.2013. PD bola dodaná 24.5.20l3. 
Následne dňa 27.5.2013 bola 2xPD zaslanÍ! na 
odd. MM. 
Stavebným úradom v J:uboticiach bolo dfía 
22.7.2013 vydané a sprá"oplatnené rozhodnutíc 
povoľujúce odstránenie stavby. 
Pre odstránenie stavby je potrebné seh\'tllenie 
ďalšieh fin. prostriedkov. 

31500 	 Uznesením Č. 43812013 (RO Č. 12) bola 
do.chválená Nastk. 30 000 € 
Dň. 26.9.2013 boli podklady potrebn" pre 
z-3čatie procesu VO na stavebné práct, zaslané 

. n. podpis. 
Dň. 31.10.2013 podpísané podklady boli i 

----i zaslané na odd. VO. ..J16siIPqD}::(c;j...i;;9;;difnlfílt<:,:fln",a::;I~,I;::.'V/;;8hlg;;;8;;;g;ra;d;!:s;!I~,áH(~\,q'lbj:TKK(:o)i'\Ll)lt TI 2000 RO Č. 1 bola doschválená čiastka 460 €! 
Na základe lIznesenia Č. 344/2013 (RO č. 3) : +460 (uznosenie Č. 334/2013· v súčasnosti je celko,á 
zmena názvu na: !: 2 460 suma na PD 2460 €). 
PD - Chodník pred Vukovout a PALA Dňa 1.3.2013 bola vystavená a zaslaná na 
centrum podpis objednávka na spracovanie PD. ktor{1 

bola v ten den podpisaná. Dňa 1.3.2013 si 
dodávateľ PD prevzal osobne poupisanú 
objednávku. Dňa 4.3.2013 sa kOllal ,.'hcr 
staycniska, na ktor-om došlo k ZIl1CIH.' , 

vymedzenia predmetu zákazky. Othodom 
zmeny bol návrh VMČ č. I, aby PD komple,"e 
rie~iI~ celú dížku pdej komunikácie, čiže níc I 

pôvodných 70m chodnika, ale 140 m. 

Na základe týchto skutočnosti hola 

prepracovaná objednávka, ktorá hola 

25.3.2013 zaslaná na podpis. Podpísa"" 

objednávku sí osobne prevzal dňa 12.4.2013 

spracovateľ PD. Termin dodania 1'1) jc do 

15.5.2013. 

Dňa 21.5.2013 zaslal zhotovitel' na odd. illv. 
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--~-;-"'~"'---r-c--:--~:----c---c--:---""""""" ;
výstavby PD na pripomienkovaníc H IHI 

odsúhlasenie. 
Dňa 23.5.2013 odd. IV zaslalo PD II II 

pripomienkovanie a na odsúhlasení!.' uddc.:lcniu 
D,EaŽP a na odd. hl. architel"a II (II'. 
Stanoviská boli kladné. Pripravuje SH žiadost' : 
na vydanie ÚR. . 
OIV požiadalo SMaE o vysporiadanie i 

lo-;;-/--;;;----...--...n~oo.m;r;;;t,::w;VMC_~li.~~~~I~I"o;zefim;kk~ov~.~ IP'O~d~b~U~d;;__úcim chodníkom,.....
17 Rezerva pre rozdelenie pod!'a potrieb VMC 1- 351000 Realizácia začne po určení priorít v jednotliv)'CI, ! 

1--c~....:7c-- investičná vvstavba ! VMČ II následnom schválení v MsZ. 
18 l. FC Tatran Prešov 3 I liS 730 I Finančné prostriedky odsúhlasené uzn"senic, č. 

281/2012. 
1.FC Tatran Prešov bol listom poL:adi.ln~ 

o zadefinovanie požiadaviek. ! 

Dňa 6.2.2013 I.FC Tatranu listom oLuúmil , že 
mím upresnia svoje požiadavky do 28.2.2013. 
Dňa 20.3.2013 OIV opätovne vyzval l. FC 
Tatran, na špecifikáciu požiadaviek. " 
Dňa 26.3.2013 l.FC Tatran na OIV doručil I 
návrh n. dostavbu tribúny o zázemic prc Idub . 
a rozhodcov na futbal. ihrisku v jUZUI.'d"oll1 
areáli. Prvé stretnutie so zástupcami J. FC 
Tatran bolo na OIV 16.4.2013, do 18.4.2013 
mali na OIV predložiť konečné stano"islw ku 
požiadavkám na spracovanie PD. Do 24.4.2013 
poLiadavky ani po telefonickej viL"c 
neupresnili. 
Dňa 2.5.2013 podpísaný súhlas na VO tta 
vypr"covanie PD, 7.5.2013 boli zaslané 
podklady pre odd. VO. 
Potrebné zosúladenie technických mírolwv nn 
riešenie stavby podľa posúdeného s!\uWčnčho 
stavu a schválených finančných prostricdl\.Ov. 
Dňa 8.8.2013 boli opätovne zaslané na Jlodph • 
prepracované podklady I>otrebné pn.' Z,tČ:Htt.' : 
procesu VO na v:-'pracovanie PD. PodpitJtHH,'. 
podklady boli na OIV doručené 27.8.2013. 
Následne boli podklady dňa 28.8.2013 z,tslané 
na odd. VO. 

-1081~Q Dňa 28.10.2013 uznesením MsZ č. 462/2013
I Ľ IO 000 (RO Č. 14) bola čast' fin. l>ľ"striedl",v 

f-"=-I ..._~... ...........~----+ T········-=,~." I. presunutá na iné položky. ..~._ 
19 I Vybudovanie odvodňovacieho rigolu na 3229 Stavba schválená RO Č. l (uznesenie Č. 334/2(13) 

• Janáčkovej ul. 5 Dodávate!' stavebných prác bol vybratý v rok" 
2012 - stavebné práce by mali liy" UIHJllČCIlC do 
30.4.2013. 
Dňa 25.4.2013 bola zaslaná výzva dodá,atel'ovi 
na zrealizo\'anie diela \' stanovenom termíne. 
7.6.2013 bola zaslaná opakovaná urgencia 
dodávateľo'\'i st. prác na realizáciu stavby. 
Dňa 4.7.2013 zaslaná opätovuá urgencia. 
::-la základe prehodnotenia súčasného stavu ua 
ul. Ja ná"kovcj bolo nav rhnuté navj'šclHC 
finančných prostriedkov v rámci RO o 662 E. 

ill Uznesením č. 438/2013 (RO č. lZ) bola 
Ľ 3 891 • doschválená čiastka 662 € 

F - :YlsÚ/SP-OII1211 
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Dňa 30.9.2013 bola vystavená objednov"'l 
a zaslaná na podpis. 
Podpísaná objednávka doručen:! na OIV 
2.10.2013. 
Podpisanú objednávku si dodávateľ st. pnie 
prevzal dňa 15.10.2013. 
Dňa 11.11.2013 sme opakovane vyzvali 
dodáyatel'a o bezpodmienečné zrealizo\':'luiĽ 

diela. 
io I Vybudovanie odvodúm'aciil,origolu na 	 2618 : Stavba schválená RO č, 1 (uzneseme č, 334'20 J3) 

I Ondavskej ul. s 	 Dodávateľ stavebn)'ch prác bol v)"bratý v roku 
2012 stav'ebné práce by mali byt' ukončené do 
3004.2013. 
Dňa 25.4.2013 bola zaslaná výzva dodávaleľovi 
na zrealizovanie diela \' stanovenom termíne. 
7.6.2013 bola zaslaná opaJw"aná urgl'ncia 
dodávateľovi st. prác na realizáciu stavh:\'. 
Dňa 4.7.2013 zaslaná opätovná urgencia, 
Na základe prehodnotenia súčasného staYlI na 
ul. Ondavskej bolo navrhnuté mn·ýš.nie 
finančných prostriedkov v rámci RO II 900 €. 

900 Uznesením Č. 438/2013 (RO Č. 12) hola 
1: 3518 doschválená čiastka 900 € 

Dňa 30.9.2013 bola v~stavená objedná,I,,, 
a zaslaná na podpis. 
Podpísaná objednávka úoručená na OIV 
2.10.2013. Podpísanú objednávku si <lodúvatel' 
sl. prác prevzal dňa 15.10.2013. 
Dňa 11.11.2013 sme opakovane vy,,'ali 
dodá"ateľa o bezpodmienečné zrcaHzov~míĽ 

diela. 
21 Vnú!roblok Pav'lovil'ovo nlÍm. 39-41 -I. etap. 90000 , Stavba scllvále"á RO Č. I (uznes~nie Č. 334/20 I 3) . 

, 	Dňa 1.3.2013 bolo zaslané na podpis riaditero, i 
SSR udelenie súhlasu ua začatie procesu VO, 
podpísaný súhlas doručený na DIV 4.3.2013. 
Dňa 20.3.2013 bolí podklady potrehné pre 
začatie procesu VO zaslané ua oddelenie VO, 
Dňa 25.7.2013 bola na podpis zaslaná ZoO. 
ktorií bola dňa 12.8.2013 podpisaná. 
Dúa 29.10.2013 zaslal dodávatcr ozuú,"cnic : 
o ukončení st. prác. 	 : 

I Dňa 25.11.2013 sa uskutočni preberacie: 
_..:•..'k",'onanie stavby. I'ci'l Cyklochodnik Šváby 90000 	 Stavba schválena RO Č. I (uznesei;ic č, 334/20 J3) : 

Dňa 1.3.2013 bolo zaslané na podpis riaditel'o\'i ' 
SSR udelenie súhlasu na začatie procesu VO. 
podpísané doručené na DIV 4.3,2013. 
V súčasn~tí prebieha IcgisIatí\'n~'- procl's na 
ziska nie UR a SP. 
Dňa 3.5.2013 bola zaslaná žiadosf ll" VSE 
o premiestuenie zariadení \' trase 

cyklochodníka. 

Zvolané úz. konanie na dou 28.5.2013, 

Dňa 7.6.2013 boli podklady potrebné pre 

začatie procesu VO zaslané na podpis ft po : 

podpise boli zaslané na odd. VO. I 


_.LD~ňa 27.8.2013 bola na pod ris zas.l.aná...?:o"'D"'''---_ 
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-;----------~~---- --r--~____,__=_::__-____c_---c-~~~ ..--
Podpísaná ZoD na st. práce bola dňa 13.9.2013 
doru~eoé oa OIV. 
Dňa 26.9.2013 bolo odovzdané staveni,ko: 
dodávateľovi st. prác. 

~3 669 Dňa 16.9.2013 uznesením MsZ č. 438/2013 (RO 
.1(; 110 Č' 12) a dňa 28.10.2013 uznesením MsZ č. 

!: 50 001 462/2013 (RO Č. 14) bola časť fin. prostriedkov 

......__.... __~_ ~ ~+--==:4 pr.sunutá na íné položkY. 
: 23 PD nákupné stredisko Opál ! 6 12000 ! Stavba schválená RO Č. I (uzneseníe č. 334/2013) 

--~ 

• Na základe požiadavky j'rešov REAL, s.r.o. sa 
pripravuje spracovanie rcalizaťllcj 

dokumentácie autorom PD pre stan:hnt' 
povolenie (autorské práva). 
Požiadavka na presun fin. prostriedko\' 
y rámci RO na Prešov REAL, s.r.o" UlJH.'SeDím 

O i Č. 438/2013 (RO Č. 12) bola čiastka 12 000 C 

-~---+c+-----,-=-:-+'p.resuuutá.
24 'PD - MŠ VaŽ"-cká 5 l 000 STavba schválená RO Č. I (uznesenie é. 33420 I 3) 

Dňa 1.3.2013 boli zaslané na podpis riaditerovi 
SSR podklady potrebné pre následné 
vystavenie objednávky. Objednávka bola 
podpísaná 1.3.2013, d.la 1.3. 2013 sí dodávateľ 
PD prevzal osobne podpísanú objcdnlÍ\ku.: 
Dodanie PD je do 5 týždňov po nadobudnutí i 

platnosti objednávky a jej zverejnení. 
, Na základe výstupov z výrob. výboru kOlll;lll('ho 

! na zák!. požiadavky Rady školy pri MŠ 
Važecká bola dohodnutá zmena vo v:tnu'dztni 

,predmetu zákazky (vylučnc výmena okien), 
i nový termin dodania upravenej PD je 
i 14.5.2013. 

+--_~~~~P!:.D,-"odovzdaná 10.5.2"'0'-'13"'.________ 
MS Važecká ... rekonšifukcia 5 21000 • Dňa 15.5.2013 bolo zaslané na podpis. 
(stavba ukončená) ~2500 i riaditePovi SSR udelenic súhlasu pre začatie! 

procesu VO. Dňa 23.5.2013 bolo podpísané· 
udelenie súhlasu vrátené n. OIV. 
Dňa 23.5.2013 boli zaslanI" na podpis 
riaditel'ovi SSR podklady potrebné prc zač"tie 
procesu VO. Dňa 5.6.2013 boli podpísané 
a odstúpené na odd. -verejného obslnrá\'anill. 
Odd. VO dňa 13.6.2013 zaslalo informáciu. LC 

, prieskum trhu bol zrušen)' (žiaden uchádzal- sa 
: do požadovaného termínu neprihlásil). 
Dňa 19.6.2013 boli zaslané na podpis 
riaditerovi SSR nové podklady prc začatie 

procesu VO. 
Po podpise boli tieto podklady d.Ja 20.6.2013 
zaslané na odd. VO. 
Dňa 28.6.2013 bola na podpis zaslan,i ZoD. 
ZoD bola pOdpisaná 28.6.2013. 
Dňa 8.7.2013 bolo stavenisko odovzdané. 
staviteľovi. Stavba je ukončená, dňa ~.9.2013 I 
sa uskutočnilo p'.~eberacic konanie S1á\'bv. I 

25 	 : PD • M, Solív;;~ká - havarijný stav (výmena 5 r 800 : RO č. 3 (uznesenie Č. 344/2013) bola schvále",; 
okien, oprava WC a kúpeľne pre deti) čiastka 800 € na PD. 

Dňa 17.4.2013 bolo na podpis riaditerovi SSR 
-L....l_____.L'zaslané udelenie súhlasu pre začatie roce,u 

F - Msll/SP-OI/1211 
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MS Solivarská havarijn)'- stav (v 
oprava WC a kúpeľne pre deti) 

ýmena okien, 

26 	 PD - vybudovanie park. miest Prostcjovská ul. 
75-79 

. 

Vybudovanie park. miest Prostejovská oL 75-79 

! 

5 

1 

: 

12500 

1000 

II 121 

vo na vypracov'aoie PD, poupísané a "rútcné 
na OIV dňa 22.4.2013,23.4.2013 sa uskutočnilo 
prvé stretnutie za účelom '"ymcdzenía 
predmetu zákazky - podklady zaslané na 
podpis riaditeľovi SSR 24.4.2013. 
Dňa 13.5.2013 bolo vymedzenie predmetu 
zákazky a predpokladaná hodnota podpiSllllÍl . 
a vrátená na OIV 
Dňa 24.5.2013 bola vystavená íl odoslaná na 
podpis objedn ávka. Objednávka hola 
podpisaná 27.5.2013. 
Termín dodania 1')) je do 4.7.2013 
Podpísané I}odklady pre proces VO boli d,h. 
22.7.2013 zaslané na odd. VO. 
Dúa 28.8.2013 bol. z odd. VO zaslanÍ! 
informácia (mailom), že do termínu doručenia 'I· 

celi. ponúk bola doručená ({'U jctlna cenová 
i ponuka, na základe ktorej nie je možné' 
: prieskum trhu vyhodnotit'. 
Dňa 30.8.2013 b oli opätovne zaslané na podpis 
podklady potrebné pre z:.čatíe nového procesu 
VO. Podpísané podklady boli doručené IIa odd. 
VO. 
Dňa 24.9.2013 bol z odd, VO zaslan}' l'lllJlil 

i s menom vífaznčho uchádzač~l" 
• Zoo bola dň. 25.9.2013 podpísaná. Dňa 

30.9.2013 bolo zvolané odovzdanie stavenisku. 
Dňa 11.11.2013 zaslal dodávateľ o7,uámenie 
o ukončení st. práe-. 

Dňa 20.11.2013 sa uskutočnilo preberacie 

konanie stavby. 

Stavba schválená RO č, l (uznesenie č. 334/20 U) 

Dňa 6.3.2013 bo li zaslané podklady potrebne 

pre začatie VO fia podpis. 


• Dňa 13.3.2013 boli podklady pre proces \'0 
! podpisané a ďna 14.3.2013 bola 'ystawM. 

objednávka, ktorá bola 15.3.2013 zaslaná na 
podpis. Dňa 20.3.2013 bola podpís.ml 
objednávka doru~ená na DIV a n.sledne 
zaslaná dodávate!'ovi PD. Termin dodania I'n 
je do 30.4.2013. 

· Dňa 21.5.2013 bol urgovaný dodávatel' PD. 
: Dňa 27.5.2013 zhotovite!' zaslal projektovú 

dokumentácin na pripomienlwvauic, ktorú sme 
dň. 28.5.2013 zaslali n. posildenie 
a odsúhlasenie oddeleniu D,EaŽI' a odd. hl. 
architekta mesta a ÚP. Stanoviská boli Idodné. 

__-I-'Bol- zaslaná žiadost' o vvdaníe ÚR •.';.c.....___~ 
23 140 	 Realizácia začne po dodaní PD, • 

Dňa 13.6.2013 bolo na poúlli. riadite!'ovi SSR i 
7.aslané udelenie súhlasu pre začaiic procesu i 
VO na re_lizáciu stavby. 
Dň" 17.6.2013 sa na odd. IV vrátilo podpísHné. 
Podpísané podklady boli doručené na odd. VO, 
Dň. 28.6.2013 bol. na podpis zaslaná Zo)), 
ZoO bola podpísaná 28.6.2013. 
Realizácia stavby začne ... po n"dobudnutí. 
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účinnosti ZoD a po sprá"oplatncni st. 

povolenia. 

Dňa 23.9.2013 sa uskutočnilo odovzdanie' 


=----cc;-;--;---,---;---;--;--,;--.:-;-+-i---;-;c;;c;...... staveniska dodávater~y~i;:st"-. .ťp,,-ra,,,·c""-,--~=~ 
27 PD - Vybudovanie park. mies! ul. M. 1200 Stavba schválená RO Č. I (uzneseníe Č. 3)4,10 j':;'j-1 

Slovenskej 2,4,6 l : Dňa 6.3.2013 boli zaslané podklady potrebné 
pre začatie VO ríaditePovi SSR nll podpi."" 

l vrátené boli 8.3.2013. 
Dňa 13.3.2013 bola vystavená objedm;vl," 
a následne zaslaná na podpis. Dňa 18.3.2013 
bola podpísaná objednávka zashlllÍl 
dodávateľovi PD. Dodanie PD je do 30A.2013. 
Dňa 20.5.2013 zaslal spracovatcl' návrh 1')), 
ktorý obsahoval rozdelenie parkovisl\a na dv\.' 
etapy. S týmto návrhom OIV súhlasilo fS dila ! 
21.5.2013 bola dokumentácia zaslaná na 
posúdenie oddeleniu D,EaŽP a dňa 23.5.20 l3 
na odd. hlavného architekta mesta a ÚP. 
Dň. 23.5.2013 odd. D,EaŽP zaslalo súhlasné 
stanovisko k predloženému návrhu. 
Stanoviská boli kladné. Bola zaslanú žiatlosf 
o vydanie ÚR. mm__• 

Vybudovanie park. miest uL M. Slovenskej 2,4,6 . 24200 	 Dňa 13.6.2013 bolo na podpis riadilel'ovi SSR 
(stavba ukončená) 	 zaslané udelenie súhlasu pre začatie procesH 

VO na vypracovanie pn. 
Dňa 17.6.2013 Sa IIa odd. IV vrátilo podpísané. 
Podpisa né podklady bolí doručené na odd. VO. 
Dňa 28.6.2013 bola na podpis zaslaná ZoO. 
ZoO bola dňa 28.6.2013 podpísaná. 
Po správopIatnení St. povolenia a nndubuúnuti 
účinnosti ZoO bolo na deň 9.9.2013 zvolané 
odovzdanie staveniska dodávatel'o\ j 
stavebných prác. 

, Na deň 15.10.2013 bolo zvolané preberacie 
__==o:-i'_k~o",n",a;-"nie stavby. _ 

28 Parkovisko Eugelsova ul. 11-21 2 23520 • Stavba schválená RO Č. I (uzneseníe č. 334/2(13) , 
(stavba ukončená) Dňa 1.3.2013 bolo zaslané na podpis riaditol'oví 

SSR udelenie súhlasu na začatie procesu VO. 
Dňa 4.3.2013 sa vrátili podpisanI' na OIV. 
Následne bolo spracované vymedzení\.' 
predmetu zákazky, predpokladaná hodnota 
a návrh ZoO, ktoré boli zaslaué 7.3.2013 ua 

i podpis. 18.4.2013 zaslané podklady mlodd. 
l VO. 
Dňa 7.5.2013 predložená na podpi, Zol> nn 

stavebné práce. 

Podpísaná zmluva doručená na OIV 27.5.20U. 

ZoO bola zverejueuá II po nadobudnutí 

účinnosti doru~ená dodávateľovi st. pníe. 


. Dňa 3.6.2013 sa uskutočnilo odovzdalllc 
i 	staveniska dodávalel'ovi st. prác. 

Stavba je ukončená a dňa 1.8.2013 sa 
uskutočnilo reb~"~acie konan}~_~!~vb;V. 

29 Komplexná rekonštrukcia športo\'ého 6: 31000 Stavba schválená RO Č. 1 (uzneseníe C. 33,7 O;'CI"C:)~V"'Z7C
zariadenia vo vnútrobloku ulíc Popradská - -24 900 VO z.čne po upresneni rozsahu sta,cbn)Th 

• Oravská (PD+realizáeia) Ľ li 100 prác. 
__....JL-L.____-'-"'RO Č. 3 (uznesenie Č. 34~/2(13) bola čiasIk" 

F - MsÚ/SP-OllI2!] 
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24900 € presunutá na SVS a VČ, odd. Vl't': 
1, Akciu nerealízuje SSR-OlV. 
I Požiadavka na presun fin. prostriedkov 
! v rámci RO spät' do rezerv)' stavua sa 

realizovala v rámci údržby. 
O Uznesením č. 43812013 (RO C. 12) bola číaslka 

': 6 100 € vrátená do rezervy VMČ 1,7 iu\'. 

--;---;--;;---c- ..~..----+-o+'_----,~=+i-;\',.,.ý·,s"'t"'av""ba.,.... ._-...,.-,;-c 
30 Chodník Mukacevská - II. etapa l 24900 ! Stavba schválená RO Č. l (uznesenie č, 334/2(13) iI, 

(stavba ukončená) : 	Dňa 1.3.2013 bolo zaslané na podpis riadilel'ovi 
SSR udelenie súhlasu na začatie procesu VO, 
podpísaný súhlas doručený na OIV 4.3.2013, 
Dňa 7.3.2013 z.čat)- príeskum trhu na 
dotlávatel'a stavebných prác, ukulJčťn~' 
12.3.2013 (doručené 3 cenové IJOnul,)') 
vyhodnotením najvýhodnejšej ponuky. 
12.3.2013 bola vystavená objednávka na 
víťazného uchádzača, zaslaná na podpis. 
Dňa 19.3.2013 pola podpisaná olJjcdnávka 
doručená na OIV "zaslaná dodávatd·ovi. 

i 	 Stavba ukončená 6.5.2013,--i-:-+-- 
jlPD MŠ Bajkalská - rekonštrukcia l 4000 	 Stavba schválená RO č, l (uznesenie č. 334/2013) 

Dňa \.3.2013 bolí l.aslané podklad)' potrebné 
pre začatie VO na podpis. Dňa 4,},2013 boli 
podpísané podklady zaslané na odd, VO. 
Dňa 27.3.2013 odd. VO oznámilo meno 
vit'azného uchádzača na vypracovanie PD. 
Dňa 9.4.2013 bola ua podpis zaslanú 
spracovaná ZoO. 
ZoO bola podpísaná 23.4.2013. Termín dodania 
PD je do 31.5.2013. PD bola dodaná 5.6.2013, 
Dň. 7.6.2013 bola PD vrátená projel,tautovi nll 
prepracovanie. Prepracovaná PD podľa 

požiadaviek OIV bola dňa 13.6,2013 dornčenú .. ~~~na~OIV~.__~__~~~~____________ 
MŠ Bajkalská - rekonštrukcia 131 600 Realizácia začne po dodaní PD. 

Dňa 10.6.2013 bol zaslan}' na podpis ri.diterovi 
SSR súhlas pre začatie procesu VO. 
Dňa 18.6.2013 doručený na OIV podpísali)', 
Následne boli dňa 18,6.2013 zaslané na podpis 
podklady potrebné pre začatie procesu VO. 
Dňa 20.6.2013 bolí podklady podpísané 
a vrálené na OIV. 
Výber zhotovil.!'. díela prebieha cez externého 
obstaráva te!'a. 
:>Ia zák!ade oznámenía v)'skokov ext. VO bola 
spracovaná ZoO. ktorá bola dňa 15.10.2013 
podpísaná. 
Odovzdanie staveniska bolo zvolané na tieň 

18,10.2013. 
32 Uprava vnúlrobloku Grcšova ul. 4 51 000 Stavba schválená RO č. 3 (uznescníc3H/2013) I 

(stavba ukončená) Dňa 10.4.2013 bolo riaditel'ovi SSR zas!:mé ll. 
podpis udelenie súhlasu pre začatie procesu 
VO. Dň. 12.4.2013 sa na odd. IV vrillilo I 
podpísané. Následne bolí spracované podklady, 

vymedzenie predmetu Z{II~~lZkv. : 
'---.....J____..______________....:..~_____Ll'J"_re"d=o"k:.:l::.ad::.a::.n::.a.".'.hodnota a návrh ZoD, ktoré. 
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boli dňa 19.4,2013 ~aslané na pndpí~ 
~odpísané podklady vrátené na otv 24..1,2013: I 
(Jprava PD za účelom vyčlenenia ShlVchll}ch ! 
objektov v rozsahu sclwálen)'ch fin. 

! prostriedkov. Následne bolo rO.lhodnutt\ že do 
, VO pôjde celá PD, s tým že etapizácia pri", 

bude upra\'ená ZoD na základe "j"súťažcl1C'j 

sumy. 
Sprievodný list spolu s podpísanými podkladmi 
bol dňa 15.5.2013 zaslaný na podpis riaditel'ovi 
SSR. Podpisané podklady vrátené 27.5,2013. 
Dň. 28.5.2013 boli podklady zaslané na odd. 
VO. 
Dňa 27.8.2013 bola na podpis zaslaná ZoD. 
Podpls.ná ZoD na st, práce bola dlía 13.9.2013 
doručené na Ol V. 
Dňa 19.9.2013 sa uskutočnilo odovzdank
stayeniska dodih'atcľovi st. prác. 
Dňa 29.10.2013 zaslal dodávateľ oznámc.'llIl' 
o ukončení sl. prác. 

Dňa 11.11.2013 sa uskutočnilo preberacie 

konanie stavby. 


33 PD ZS ,sl. armády - havarijný stav 2 1 000 	 Stavba schválená RO č. 3 (uznesenie 34412013). 
Dňa 11.4.2013 boli rí.dílerovi SSR zaslan<' na 
podpis podklady potrebné pre zač"tie procesIl 
VO na st. práce. Podpísané podklady vrálcllé 
na OIV 24.4.2013. 
Dňa 24.5.2013 bola vystavená objednávka IIa 
zhotovitel'a PD. Termíll dodania PD je do • 
28.6.2013. 

+-_--;:-;::-;:=+.::PD bola dodaná 21.6.2'é0,-,1-::3.,-__~:-: 
ZS Cst armády - havarijný stav 2 22000 Slavba schválená RO č. 3 (uzucsenie 344/2013). 
(stavba ukončená) ! Dňa 26.6.2013 boli zaslané na podpis podklady 

, 	potrebné pre začatie procesu VO. 
Podpísallé podklady boli dň. 27.6.2013 zaslané 
na odd. VO. 
Dňa 28.6.2013 bola na podpis zaslaná ZoD. 

; ZoO bola podplsaná 28.6.2013. 

: Dňa 8.7.2013 bolo stavenisko odoHdané· 

staviteľovi. 


Stavba je ukončená a dňa 6.9.2013 sa 


-;----0---;;;"'-;;-:-:--:-.,----1-;-\ __=-;;-;::;;-1_u~sC'k",u točnilo preberacie konan ie slavby. 
34 Rekonštrukcia strechy ZS :v1ukačevská, 22 950 Stavb. schválená RO č. 3 (lIzlIesenie 344/2(13). 

pavilón A Dňa 11.4.2013 boli riaditeľovi SSR zaslané IIa 
(stavba ukončená) podpis podklad)' potrebné pre začalic procesIl 

, VO na st. práce. Po podpisani boli podklad~ 
! zaslané dňa 17.4.2013 na odd. VO. 
Dňa 22.4.2013 odd. VO oznámilo mcno' 
víťazného uchádzača na realizáciu st:lvcbn5 ch 
prác, na základe čoho bola pripraven,j ZoO. 
ZoD podpísaná 2.5.2013, účinná od 5.5.2013. 
13.5.2013 - odovzdané stavenisko dodávateľo\i 

: stavebných prác, termín ukončenia staYebnS~ch 
prác je do 45 dní od odovzdania staveniska. ,


i ______+:-'- _-;;-;;c;-;=+-iSé:ta",v.=ba bola dňa 21.6.2013 ukončená, ....,j 

35 • Vodárenská veža, ul. :v1etodova 4· 200000 iastka 100000 € schválená PSK (uznesenie ť. : 


, (stavba IIkončená) 	 41912012 zn dňa 11.l2:~O_I_2_)__~~ 
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Ciastka 100 000 € schválená MsZ (uznesenie č. 
312/2012 zo dňa 17.12.2012) 

• Čiastka 200000 € je viazaná Zmluv'ou 
: o združení za účelom opravy, rekonštrukcie 

a uZlvania Vodárenskej ,"'eže (Zmluva 
o združení zo dňa 21.12.2012) 
Dň. 18.2.2013 bolo na podpis riadileľovi SSR 
zaslané udelenie súhlasu pre začatie proct'stl 
VO na ,'ypracovanic ]JD a vymcuZl'nk' 
predmetu zákazky. Dňa 19.2.2013 bolo 
podpísaný súhlas na začatie procesu VO. 
Pre spracovanie PD je nevyhnutné L'lbezpcčW 
kompletné zameranie objektu asictí - dňa 

5.4.2013 bolo n. podpis riadileľmi SSR 
zaslané udelenie súhlasu pre začatie VO 
(zameranie objektu a priľahlého územia p..e 
vypracovanie PD). Dňa 8.4.2013 bolo 
podpísané. 
Dňa 12.4.2013 boli zaslané na podpis podldady 
potrebné pre začatie procesu VO, ktor" boli 
dňa 16.4.2013 podpísané. 
Dň. 16.4.2013 bola vystavená objednávka na 
podrobné zameranie objektu a pril'ahlthn 
územia pre v}'pracovanic PD, ktorá bohI 
16.4.2013 zaslaná na podpis. Termín 
odovzdania kompletného zamerania 26.4.2013. 
Dňa 3,5.2013 zaslané podklady pre verejné 
obstarávanie na vypracovanie 1)D, 
Dňa 17.5.2013 z odd. VO bolo doručené 

oznámenie o zrušeni prieskumu trhu, pn.'toŽ:c 
všetky doručené cenové ponu ky prekročili 

finančný limit zákazky s nízkou hodnotou. 
Po prepracovaní a zaktualizovaní pokladov pre 
opätovné začatie procesu VO boli dJ1a 
13.6.2013 tieto zaslané n. podpis. 
Dňa 14.6.2013 boli podpísané podldady 
doručené na odd. VO, 
Dita 17.6.2013 nám holoznámefI)' YlÚlZn)' 


uchádzač na vypracovanie PD, na UWllO 


ktorého tlOla spracovaná ZoO. 

Dňa 19.6.2013 bola spracovaná ZOO zaslaná IIa 

podpis. Dň. 20.6.2013 bola ZuD podpísaná. 

Dňa 26.6.2013 bola doručená PD. 

DIía 28.6.2013 bola na podpis zaslaná 

objcdná\'ka na zabezpečenie komplexluHw 

procesu VO na "ýbcr zhotoviteľa diela. 

Objednáv'ka bola 3.7, podpísaná. 


, Dňa 8.7.2013 boli na podpis zaslané podldatl~ I 

i pre začatie proeesu VO na stavebné práce. Po : 
• podpise 	 boli doklady odovzdané externému . 

obstarávaterovi. 
Dň. 11.7.2013 vydal KPÚ Prcšov súhlasné I 
stanovisko so zámerom rekonštrukcie podľa 
PD. 
Dňa 20.9.2013 bola podpísaná ZoD na stavebné 
práce s vít',zom VO. 
:'ola deň 23.9.2013 bolo zvolané odovzdanie 
staveniska. 

F - MsÚ/SP-01l12l1 
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I Dňa 7.10.2013 ... dodávatel' si:' prác zaslal"'1 
i oznámenie o ukončeni st. prác. 
· Dňa 7.10.2013 bola vystavená objednávka na 
: v'ypracovanie PD (I. Etapa/A) po 
I aktualizovanom statickom íl technickom 
· posúdení objektu (na základe skutko,ého stm u 

po odkrytí kon~trukcie stavebného objektu). . 
Dňa 10.10. 2013 podpísaná ZoD na stanbné 
práce na realizáciu l. Etapa/A. i 

Dňa 30.10.2013 zaslal zhotoviteľ oznámenie: 
o ukon~ení prác na stavbe. 

Dňa 4.11.2013 sa uskutočnilo preberacie' 

konanie stavby.:. 


36 Aktualizácia PD ZŠ~Bajl",lská (rekon~trukcia "---I"O:CCOc;Oc-+: Súhlas na začat7'"ie-V=O:-,-p-r-e-od-pokladaná hodnota 

! striech) zákazk}' + vymedzenie predmetn zákazky 
: odoslané na podpis 20.5.2013 
! Zadaníe realizácie PD je priamym zadaním. 
Dňa 22.5.2013 bola vystavená objcdn<ivka. 

i ktorá bola zaslaná na podpis. Podpísan{1 
ohjcdnávku osobne prevzal zhotu\'lteľ PD CI tIa 
23.5.2013. 
Termín dodania aktualizovanej PI) .il.' do: 
21.6.2013 
Dňa 24.6.2013 bola doručenlÍ aktualizovaná I'll : 

Aktualizácia PD ZS Bajkalská (re;-k~o'~n-Š;;CI-rU-k7'"C-:i-a-t--l-~----+D;;ňa 27.6.2013 boli na podpis zaslané podklady 
striech) ! potrebné pre začatie VO, podklady buli po 

· podpise odstúpené na odd. VO. 
j Na stavebné práce nie sú v súčasnosti 
: \' rozpočte mesta schválené lin. prostriedky. 

25 000 • Uznesenim č. 438/2013 (RO Č. 12) bol:l 
• doschválcnlÍ čiastka 25 000 E. 
Dňa 24.9.2013 bola podpísaná ZaD. 
Dňa 27.9.2013 bolo stavenisko odovzdane i 

_----ccc-.c=+df,dávatcľovi stavebn'Th prác. ~~ 
37 PD a realizácia odstavných parkovacích plôch 

Ďumbierska ul. 25,28 • 
7 15000 Dua 13.6.2013 bolo na podpis riadite!'ov; SSR: 

zaslané udelenie súhlasu pre začatie procesu I 
VO na vypracovanie Pil. I 

· Dňa 17.6.2013 sa na odd. IV vrátilo podpisa né. 
: Dň. 8.7.2013 boli na podpis zaslané podklady 
! potrebné pre začatie procesu. Podkladv boli 
! dňa 18.7.2013 podpísané. . 
i Dňa 18.7.2013 bola vystavená a zashtníl na
I podpis objednávka, ktorá bol. dň. 19.7.2013 
· podpisaná. Dňa 22.7.2013 si plldpÍsanú 
: objednávku osobne prevzal zhotoviteľ Pil. 
I Na základe dodanej PD boli dlia 4.9.2013 
I zaslané na podpis podklady potrebné pre 
i začatie procesu VO (stavebné práce). 
• Podpísané podklady boli dňa 9.9.2013 doručcué 

na OIV. , 

Keďže náklad stavby je vyšší ako schville"" ! 

suma je potrebné presunút' fin. prostrJcdl~} zo ' 
stavby "Parkovisko ul. Sibírska 13-35" I,de jc 
predpokladaná hodnota zákazky je niž,ia 

i oproti schVálenej sume. - schválené v RO č. 12. 
· Dňa 17.9.2013 boli podklady potrebné pre 
: začatíe rocesu VO (sl. ráce) zaslané na 00<1:. 
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VO.1"" 6870 Uznesením Č. 438/2013 (RO Č. 12) bola 
doschválená čiastka 6 870 €! 
Dňa 18.10.2013 odd. VO zaslalo oZllnmcllic 

s menom najúspešnejšieho uehádzača. fia 

základe týchto údajov bola spracovani. 

a zaslaná na podpis ZoO. 

Dňa 24.10.2013 bola ZoO podpísaná. : 

Dň. 30.10.2013 bolo odovzdané sta,eniSI"~ 

zhotoviterovi. 


~~~~~~----~~~~ 
38 PD a realizácía parkovisko Sibírska ul. 13-35 7 15000 	 Dňa 13.6.2013 bolo na podpis riaditel'ovi SSR: 

zaslané udelenie súhlasu pre začatie procesu' 
VO ua vypracovanie PD 
Dňa 17.6.2013 sa na odd. IV vrátilo podpísané. 
Dňa 15.7.2013 boli na podpis zaslané . 
predpokladaná hodnota zákazky a vymedzenie 
predmetu zákazky, ktoré boli dňa 18.7,2013 
podpísané. 

! Dňa 18,7.2013 bola vyslavená objedIllÍvi,. nH 
: dodávatel'a PO a zaslaná na podpis. 

Objednávka bola 19.7.2013 podpisaná. 
Dňa 22.7,2013 si podpisanú objedmívku osolme 
prevzal zhotovite!' PU. 
Na základe dodanej PO bolí dň. 5.9.20 IJ 
zaslané na podpis podklady polrebné pre 
začatie procesu VO (stavebné práce). 
Podpísané podklady boli dňa 13.9.2013 
doručené na OIV. 
Dň. 17.9.2013 boli podklady potrebné pre 
začatie procesu VO (st. práce) zaslané na odd. 
VO. 
~a základe rozpočtu projt.'ktanta ~ uZIH'sením 

-6870 	 Č. 438/2013 (RO Č. 12) bola presunuu\ čiasti", 
6 870 € na inv. akciu - park. Ďumbiersk" 25-28 
Dňa 17.10.2013 odd. VO zaslalo tJzmlmenic 
fi najúspešnej~om uchádzačovi., na zúl,::hldl' 
týchto údajov bola spraco\'aná a zaslaná na 
podpis ZOO. 
Oň. 4.11.2013 bola ZoO podpís. ná. 
Dňa 6.11.2013 bolo stavenisko odovzdané 

i zhotovitel'ovi. 
39 	 PD. F••I~."detsl,é ihrisko Sil>i..kl"';;::;;H;tI,;::i1~71771-11'22:(O)(OlcOmDň. 13.6.2013 holo n. podpis riaditeľovi SSR, 

a--Si-hí~~ zaslané udelenie s.ÚhJaSU pre začatie prUl'l'SlI i 
Uznesením MsZ č. 430/2013 došlo k zmene VO na "ypracov."," PO. 
názvu stavby na: Dňa 17.6.2013 s. na odd. IV \'ľátílo podpisa ne. 
PO a realizácia detské ihrisko -Sibírska ul. 1-7 Dňa 15.7.2013 bolí na podpis zaslané 
a Sibirska ul. 17-25 predpokladaná hodnota zákazky" vymedzenie 

predmetu 	zákazky, ktoré boli dňa 18.7.2013 
podpísané. 

! Dňa 22.7.2013 sme požiadali SMaE 
: o rozdelenie rozpočtovej položliY. aby S !ll l' 

mohli vystaviť objednávku na dodáv:ltd'a 1)1). 
Dňa 25.7.2013 bola vystavená a ""laná na 
podpis objednávka na dodávatcF. PO . 

. Objeduávkíl bola dňa 29.7.2013 podpisan:í. 
i Po dodaní PD začne proces VO na stavcbnť' 

práce. 
_____-'--'-_____I'-"D.:;ň"'a_.=2"'O".9.:;.2:::0"1"'3'--.::b"'o"'lo"-'z,,o,.. stranv_otV zaslnnú ; 
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urgencia dodávatel;ovi PD s nilslcduS'mi ! 

I ďaHími telefonickými urgenciami. 
Oňa 24.10.2013 bola dornčená PD. 

lOňa 30.10.2013 zaslané na podpis podklad)' 
lpI ~~rebné pre začntie procesu VO (st P~~'čcé"c)':C'-~ 

40 PD Vjazd a výjazd z .Jiráskovej ul. na 5 700 Stavba schválená RO Č. 7 (uznesenie 388/20 J3) 
Švábsku ul. - rozšlrenie jestvujúcej kom. Oňa 13.6.2013 bolo na podpis riaditeľovi SSRl 

zaslané udelenie súhlasu pre začatie procesu 
VO na vypracovanie PD. 
Oň. 17.6.2013 s. n. odd. IV vrátilo podpi,ané. 

! Oňa 26.6.2013 boli na podpis z.,lall<' 
v,medzenie predmctu zák.• prcdpokladllllli

! ! I l bodnota zákazky, ktoré boli dňa 3.7.2013 
podpisa né. 
Dň. 15.7.2013 bol. vystavená a zaslan,í na 
podpis objcdnávka na dodávatc!'a PD. 
Objednávka bola podpisaná 18.7.2013. 
Oňa 29.7.2013 bola na OIV doručenái 

• v' racovana",'"'P"'O".-:;-__----o
i Vjazd a výjazd z Jiráskovej ul. na Švábsku ul. 4 000 Vzhľadom na to, že rozpočtový náklad stavby i 

rozškenie jestvujúcej kom. je vy!!!.í ako schválené fin. prostriedky ana . 
(stavba ukončená) základe prijatého uznesenia MsZ č. 432/2(113 

dňa 1.7.2013 bola pozastavená priprava 

procesu VO na stavebné práce. 

Dňa 5.9.2013 boli ,aslané na podpis podklad) 

potrebné pre začatie procesu VO (st. práce), 


! Podpísané podklady boli dňa 13.9.2013 
doručené na OIV. 
Dňa 17.9.2013 boli podklady potrebné pre 
začatie procesu VO (st. práce) zaslané na odd. 
VO. 

S 800 l Uznesením č. 438/2013 (RO č, 12) hola i 
ldoschválená číastka 5 800 €. 
Oňa 16.10.2013 odd. VO zaslalo oZIlÍlmcnic 
s menom najúspešnejšieho uchádzača, na 
základe čoho bola spraco,,'aná ZoD íl z~lslan.i 

na podpis. 
Oň. 24.10.2013 bola ZoO podpisaná. 
Dňa 13.11.2013 sa uskutočnilo preberacie 
konanie. 

41 	 Vybudovanie chodulka ul. Soľnobanská od 5 8000 l Stavba schválená RO Č. 7 (uznesenie Č. 388/2013). 
cintorfna po most Dňa 13.6.2013 bolo na podpis riadite!'ovi SSI(o 

zaslané udelenie súhlasu pre začatie proccs.u 

VO na stavebné práce. 

Dňa 17.6.2013 Sa na odd. IV vrátilpodpisan.". 


i Dňa 27.6.2013 boli ua podpis zaslané podldali)' . 
• potrebné prc začatie procesu VO. Podldauy' l 

bolí dňa 27.6.2013 podpisané. 
Vzbl'adom na to, že rozpočtový náklad stavby 
je vyšší ako schválené fin. prostriedky ana 
základe prijatého uzneseni. MsZ č. 432/2013 , 
dň. 1.7.2013 bola pozastavená pnprava l 
procesu VO na stavebné práce. j

• Dňa 5.9.2013 boli na podpis opätovne zaslané 
! podklady potrebné pre začatie procesu VO na 

stavebné práce. 
Podpísané podklad, boli dňa 13.9.2013_--"II 

F Ms1.JiSP-Oll121l 
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doručené na OIV. 	 I 
I 	 Dňa 17.9.2013 boli podklady potrebné 

začatie procesu VO (st. práce) zaslané na odd. I 
VO. : 

6300 Uznesením č. 438/2013 (RO Č. 12) bob. 
do,chválená číastka 6300 E. 

: Dňa 17.10.2013 odd. VO zaslalo oznámenie 
: s menom Ilajuspešnejšicho uchádzača. n:l 

základe týchto údajov bola spracovaná 

a zaslaná na podpis ZoO. 

Dňa 24.10.2013 bola ZoO podpísaná. 

Dňa 25.10.2013 bolo dodávateľovi odo-zdané 

stavenisko. 


.,--c.--;---;--;-~--;-"-

42 	 PD Premostenie SoFného potoka pri Varni 530 Autorský dozor bude uhraden~"· po ukončení 
František - AD f-f-_-;c;::-;c;~-,;s~tav~),-,''-;-;-;,.--.,;-:;-;c;-o--;;-~.
Premostenie Soľného potoka pri Varni František 52540 I Stavba schválená RO Č. 9 (uznesenie Č. 3%.'2013) 
(realizácia) . Dňa 11.7.2013 bolo na podpis zaslané udelenie 

súhlasu pre začatie procesu VO, ktoré bolo (hía 
12.7. podpísané. Následne boli dňa 15.7.2013 
zaslané na podpis podklady potrebné pre 
začatie procesu VO. 
Dň. 18.7.2013 boli podklady podpísané a dňa 

I 22.7.2013 boli zaslané na odd. VO. 
Na základe oznámenia \Jsletlkov verejn('ho ! 
obstarávania oddelením VO bola spracovan;l ' 
ZoO, ktorá bola dňa 22.10.2013 zasbIll" Ila 

podpis. 
Dňa 4.11.2013 bola ZoO podpísaná. 

: 	 Stavenisko bolo odovzdané d.ia 8.11.2013 
I....+ cc,+,__-'C"7'cc:-~zl"'h""ot.. ovitel'ovi d iela. ~ 

.. 43 Detské ihrisko Marka 'Čulena • L ! 7000 : Stavba schválená RO Č. 9 (uznesenie Č. 396,2013) 
I Dňa 22.7.2013 boli na podpis zaslané podklady 


- udelenie súhlasu, vymedzenie pn.>dmclu: 

zákazky a predpokladaná hodnota z',kazl,)',. 

ktoré boli v ten deň podpisa né. 

Dňa 13.8.2013 bola vystavená objednávka na 

dodávateľa PD. 

Termin dodania PD je do 16.9.2013 

Dňa 20.9.2013 bola LO strany OIV zaslani! 

urgencia dodávateľovi PD s náslcdn)'nti 

ďalšími telefonickými urgenciami. 

Dňa 24.10.2013 bola doručená PD. 

Dňa 30.10.2013 zaslané na podpis podklady 


c--::;:--;-----o=;;-;-____-J_t-__:c;-;=-J!E'0"'trebné pre začatie procesu VO (st. práce). 
44 Odstránenie stavby - Kiosky VPBI 2 630 : Stavba schválená RO č. 7 (lIznesenie Č. 388/2(13) 

(pripojkya inrolerminál) Dňa 24.7.2013 bola vystavená objednávka "" 
vypracovanie technickej dokumcnt;'ldc 
k odstráneniu stavby. ktorá bude shížH' ako 
podklad pre proces VO. 
Objednávka bola dňa 25.7.2013 podpisanú 
a následne zaslaná dodávatel'ovi. 
Technická dokumentácia bola dodaná 1.8.2013. 
Následne boli dňa 16.8.2013 zaslané na podpis 
podklady potrebné pre začatie procesu VO na I 

stavebné práce, ktoré boli dň. 21.8.21113 I 

podpísané. I 

Dňa 26.8.2013 boli od ,is.né odkladv..zaslané. 

F - MsÚ/SP-Ol112/1 
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VO. 
Dňa 27.9.2013 bol zaslaný email z odd. VO 
s v}'sledkami prieskumu trhu na záldade čoho 
bol. pripravená ZoO a zaslaná na podpis. 

: Dňa 4.1l.2013 bola ZOO podpísaná. I 

Stavenisko bolo odovzdané dň. 8.11.2U13 I 

~_--;;::;-=+7zhotoviteľovi diela. ......__~. 
45 Oporný múr Vajanského ul. 4 i 23468 Uznesením Č. 438/2013 (RO Č. 12) bola čiasH.:.a 

! 23 468 € schválená z rezervy VMČ č. ~ 
Dňa 24.9.2013 boli podklady potrebué pr": 

začatíe procesu VO zaslané na podpis. 

Podpísané podklady boli dňa 1.10.2013 zaslané i 

na odd. VO ! 

Dňa 17.10.2013 odd. VO zaslalo oZUlímcllic' 

s menom najúspešnejšieho uchádzača, n~1 


základe týchto údajov bola spracovaná Zod. 

ktorá bola dňa 23.10.2013 zaslaná na podpis. 

Dňa 25.10.2013 bola ZoO podpísaná. 

Dňa 30.10.2013 bolo stavenisko odovzdané 

zhotoviteľovi. 


: 46 : PD - rekonštrukcí. mimoúrovňových 6 ---;;C800 	 Uznesením č. 438i:Z::0"'1::3:-7(::::R"'O'-;;Č-.-;C12)-Č~il\~Slí;a 

! parkovísk Dargovská ul. 1-4 	 schválená z rezervy VMČ č. 6 
Dňa 27.9.2013 bola vystavená objednávka ua 
vypracovanie PD a zaslaná na podpis. 
Dňa 1.10.2013 boli na podpis zaslauč podklad) 

udelenie suhlasu, vymedzenie prcdm. 
zákazky a predpokladaná hodnota zál,. 
Dňa 2.10.2013 bola vyslavemi objClln!Ívka "" 
dodávatel'a PD a zaslaná na podpis, 
Podpísaná objednávka bola dila 7.1O.2UI3 

1-:-:c1"7:":::---;--:--~:---:--~-c:---;-:-----"+"C+----;::-::-::-+ odovzd a ná dodávateľovi PD. 
: 47 PD - rekonštrukcia mimoúrovňových 6 960 Uznesen im Č. 43812013 (RO Č. 12) - čiastka 

parkovisk Bernolákova ul. schválená z rezervy VMČ Č. 6 
Dňa 27.9.2013 bola vystavená objedná,ka na 

! vypracovanie PD a zuslaná ua podpis. 
! Dňa 1.10.2013 boli na podpis laslané podldady 
, udelenie súhlasu, vymedzenie prcdm. 
; zákazky a predpokladaná hodnota z,.I" 
I Dňa 2.10.2013 bola vystavená objednávka na 

dodávate!'a PD a zaslan" na podpis. 
Podpísaná objednávka bola dňa 7.10.2013 

1-:;;-1--;0:::-- -;-----;o---;---;---;-;--o-;--;--j- "- -:--;;-:;71_o	 .. .. ----'__ x;dovzda ná dodávate!'ovi PD. 
: 48 PD - priečne spom"ľovnci. prahy Kysucká uL I 000 iaslka schválená uzn. č. 438120213 (RO Č. 12) 

Dňa 26.9.2013 boli podklady potrebné Jlre i 
z.čatie procesu vo zaslané na podpis. I 
Podpís.né podklady dňa 2.10, 2013 vrátené na 

! OIV. Dň. 2.10.2013 bola vystavená objedn,,, ka 
, na dodávatel'a PD a zaslaná na podpis. . 

, ,Podpisaná objednávka bola M.a 7.10.2U13 i 
-;--;-;--;--;--;-- .. I i odovzdaná dodávate!'ovi PD. 	 I: 

1 PD priečne spoma!'ov."i. pi"hy Kysucka ul. IJ 000 : Čiastka schválená uzo: č. 438120213 (ROč.'lZ)-
: Realizácia začne po dodaní PD. 	 ,

: 

49 PD - Predíženie Jazdeckej ul. ----i-c+---T lO" lč.... ".,,'~. "W. ,. "'''''''''0'. '" 
Dňa 12.11.2013 boli zaslané na podpis 
podklady potrebné pre začatie procesu VO na 
dodanie PD. 

__-'--'-__. .. Dňa 12.11.201.3_ bola zaslanä... na (lodpi,~ 

F - MsÚISP-O 11 l 211 
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objednávka na dodanie PD. ! 

. 50 PD - Parčik Vajanského 4 3000 Ciastka schválená uzn. č. 462/20213 (RO č. 14) , 
Dňa 14.11.2013 bol zvolaný výber staveniska....... ______,.L--'-~....____'--____.......______ ...L::. _ _ _ __ 
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