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Informatívna správa o pripravovaných a podaných 
Vydanie:

projektoch 
Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z XLlX. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Prešove 

dňa: 28.04.2014 	 číslo: .../2014 

k informatívnej správe o pripravovaných a podaných projektoch 

Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

berie IIa vedomie 

informatívnu SpriVlI o pripravovaných a podaných projektoch 


a 

I. schvaľuje zámery mesta Prešo\' uchádzat' sa o finančné prostriedky podaním žiadostí o NFP: 
j. .j KOľ11unitnri cen/rum - rekonštrukcia" 

2, "Sedenie zabíja a pohyb lieči - medzinárodné cyklistické pretek)' '' 

3, "Havaríjný sial' l1aruJenia statik)' hospodárskej budovy vobjekte Materskej školy na ulici 


Volgogradská ./8 v zriadl)Wlleľsk~j pôsobnosti mesta Prešov" 
./, "Sanácia monolitických stropov bazéna v Základnej ,i'kole Májové námestie J \' zriadli1'atel'skej 

pôsobnosti mesta Presov" 
5, "Havarijný slav zásobníkového výmenníka pre ústredné vykuroWll/ie v Základnej umeleckej skole IIa 

ulicí Októbrová 32 v zriaďova/d\ke} pôsobnosti mesta Prdov" 
6, "Hviezdny rok mesta Prešov" 
7. 	 " V:}~lv(frné variácie" 
8, 	 "Prešov - Borkút rekon"trukcia lesných ciest a vybudovanie vodnej nádr!!:e v rámci protipožiarnych 

opatrení" 

a 

3. schval'uje finančnú spoluúčast' mesta Prešov na projektoch, ktoré budú financované z NF!': 
1. 	 ~,Kofl1unitné centrum - rekonštrukcia" v sume 895, OO f' 


"Sed""ie zabíja" pohyb lieči medzinárodné cyklistické preteky" v sume 29876,70 €' 

3. 	 "Havorijný stav naru,venla statiky hospodárskej budovy vobjekte Materskej školy l1a ulici 

Volgogradská -/I, v zriaďo\'atet:,kej pasobnosti mesta 1'1'1',(01''' v sU/ne 2 500,00 f 
4. 	 "Sanácia mOllolitických stropov bazéna v Základne} škole Aiá/ovl! námestIe J l' zriaďovatelske} 

pôsobnost; mesta Prešov" v sume J 31l6,(j() € 
5. 	 "Havaríjný Hav zásobníkového výmenníka prc ústredné vykuroval/ie v Základnej umelecke) škole na 

ulici Októbrová 32 v zriaďol'ateJ:\'kej pôsobnosti mesta Pre,v",'" v sume l 500,00 e 

6, "Hviezdny rok mesta Prešov" v sume 2 495,liO e 

7. 	 " Výtl'amé variácie" v sume -160,00 f' 

"Prešov - Borkút rekonštrukcia lesl1.ých ciest a vybudovanie vodnej nádrže v rámci protipožiarnych 
opatrení" v sume 0,00 f 
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Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z 3. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove 

dňa: 14.4.2014 	 číslo: 2112014 

k informatívnej správc o pripravovaných a podaných projektoch 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 
informatívnu správu o pripravovaných a podaných projektoch 

a odporílča 
Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 

A. 	zobrať na vedomie 
informatívnu správu o pripravovaných a podaných projektoch 

B. schváliť zámery mesta Pre~"'O\' uchádzať sa o finančné prostriedky podaním žiadostí 
oNFP: 
1. 	 «Komunitné ccntrum - rekonštrukcia" 
2. 	 "Sedeníe zab(ja a pohyb lieči - medzinárodné cyklistické preteky" 
3. 	 "Havari;n)' stav narušenia statikv hospodárskej budol:v v objekte kfaterskei .§koly na 

ulici Volgogradská 48 v zriaďovatdskej pôsobností mesta Prdov" 
4. 	 "Sanácia monolitick}'Cll stropov hazéna v Základnej .Ykole Májové námestie 1 

v z/'iaďoWlteľskej pôsobnosti mesta PreJo\''' 
5. 	 "Hamrijn,l' stav zásoímíko\'(}/iO 1)'mel1!1íka pre ú,\lredné vykllro\'al1i~ l' ZáMO,[Uej 

umeleck~i §ko/e na ulici Oklóbrovó 321' zriaďOl'Oleľskej pôsobnosli meSia l'reSm" 
6, .. Hviezdny rok mesta Pre.1;()\·" 
7, " Výtvarné variácie" 
8. 	 .. Pre§ov, PKO obnova pamiatky" 
9. 	 .. Pre§ov Borkúl rekon§tl'ukcia lesn,vch cieSI a ~ybudovanie vodnej nádrže v rámci 

protipožiarnych opatrení" 

F -	 MsÚ/SP-O 1128 /1 
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Mesto Prešov 

C. schvtllit' 	finančnú spoluÍlčasť mesta Prešov na projektoch, ktoré budú financované 
z NFP: 
1. 	 "Komunitné ccntrum- rekon§trukcia" v sume 895. OO fc' 
2. 	 "Sedenie :abíja a pohyb lieči - medzinárodné cyklistické preteky" v sume 29876.70 f 
3. 	 "Havarijný sial' narušenia slaliky hospodárskej budovy v objekfe Maferske} .5kalv na 

ulici Volgogradská 48 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov" \' sume 2500, OO € 
4. 	 "Sanácia monoliticÁých stropov bazéna v Základnej škole Májové námestie l 

v zriaďovalel~'kei pôsobnosti mesta Prešov" v sume l 386, OO t
5. 	 "Havarijný slav zásobníkového výmenníka pre ústredné vykurovanie v Základnej 

umeleckej škole na ulici Októbrová 32 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov" 
v sume l 500.00 fc' 

6. 	 "Hviezdny rok mesta Prešov" v sume 2 495,00 fc' 

" Výtvarné variácie" v sume 460, OO fc' 


8. 	 "Pre.fov, PKO - obnova pamiatky" v sume 112017,23 € 
9. 	 "Prešov - Borkút rekonštrukcia lesn/Ich ciest a vybudovanie vodnej nádrže v rámci 

protipožiarnych opatrení" v sume 0,00 fc' 

2 2. 04. 2014 
JUDr. Pavel Hagyari 

primátor mesta Prešov 

Dostanú: 	 Overovatelia: 

podra rozdel'ovníka 	 Ing. eudov'ít :v!alaga 

PhDr. Mikuláš Komanic 

MUDr. Vasiľ Janko 

F 	 ?vlsÚ!SP-OIl28!1 
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Mesto Prešov 

UZNESENIE 

zo 4. riadneho zasadnutia 


Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove 

pre podnikatel'skú činnosť a strategický rozvoj 


dňa: 3. 4. 2014 	 číslo: 10/2014 

k Informatívnej správe o pripravovaných a podaných projektoch 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

po prerokovaní informatívnej správy k uvedenej veci prijíma uznesenie, ktorým zaujíma toto 


STANOVISKO 

dňa: 3. 4. 2014 čislo: 1012014 


Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú čirmosť a strategický rozvoj 

berie na vedomie 

infhrmatÍ\11U správu O pripravovaných a podaných projektoch 

II 

odporúča Mestskému zastupitel'stvu v l'rešove 
1. zobrat' na vedomie 


infoonatívnu správu o pripravovaných a,podaných projektoch 


2, 	 schvlíliť zámery meskl Prešov uchádzal' sa o finančné prostriedky podaním 

žiadostí o NFP: 


l. 	 "Komunitné cen/rum - rekonšrrukcia" 
2. 	 "Sedenie zabíja a pohyb lieä - medzinárodné cyklistické preleky" 
3. 	 "Havarý'ný sial' narušenia staliky hospodárskej budovy v objekte Materskej školy na ulici 


Volgogradská 48 v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov" 

4. 	 ,):"'anácia monolitických stropov bazéna v Základnej škole Májové námestie l 


v zriaďovate!:s'kej pôsobnosli mesia Prešov" 

5. 	 "Havarijný stav zásobníkového výmenníka pre úslredné vykurovanie v Základnej 


umeleckej šk~ulici Oklôbrová 32 v zriaďuvateľskej pôsobnosI! mesta=f'rešov" 

6. "Hviezdny rok mesia Prešov" • 
7, "v:.vlvarné variácie il 
8, "Prešov, PKO obnova pamiatky" 
9. 	 "PreJov - Borkút rekonštrukcia lesných ciesl a vybudovanie vodnej nádrže v rámci 


protipožiarnych opaireni". 


F .MsÚ/Sp-Ol /2911 
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3. 	 schválit' finančnú spoluúčast' na základe schválenia žiadosti o NFP: 

1. 	 "Komunitné centrum - rekonštrukcia" v sume 895,00 e 
2. 	 "Sedenie zabíja a pohyb lieči- medzinárodné cyklistické preteky" v sume 29 876, 70 € 
3. 	 .. Havarijný Sial' narušenia statiky hospodárskej budovy v objekte Materskej školy na ulici 

VoIgograd~/c,'Í 48 v zľiaďovatelHej pôsobnosti mesta Pre,fnv" v sume 2 500, OO € 
4. 	 ..Sanácia monolitických stropov bazéna v Základnej škole Májové námestie J 

v zriaďovateľskej pôsobností mesta Prešov" v sume J 386,0() e 
5. 	 .. Havarijný stav zásobníkového výmenníka pre ú>iredné vykurovanie v Základnej 

umeleckej škole na ulici Októbrová 32 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov" 
v sume J 500,00 € 

6. 	 "JJviezdny rok mesta Prešov" v sume 2 495,00 e 
7. 	 "Výtvarné variácie" v sume 460,00 € 
8. 	 ,,Frešov, PKO-obnovapamialky" v sume 112 017,23 € 
9. 	 "Prešov - Borkút rekonštrukcia lesných ciest a vybudovanie vodnej nádrže v rámci 

pro/ipožial'llych opatrení" v sume 0,00 €. 

/c74-..--	u~ ...................... ............ .. 

Mgr. M~ria Čížiková 
predseďníčka komisieJt1Jf~~ ....... 


Mgr ivana lliašová, DiS. 	 overovatelia zápisnice: .../;.01 .................... 

sekretár komisie 	 Ing. Milan Lukáč 
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Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Infonnativna správa o pripravovaných a podaných žiadostiach o NFP na dotácie zo 
štátneho rozpočtu a granty z EÚ je predložená v zmysle smernice primátora SP-II Postupy pre 
spracovanie, financovanie a implementáciu projektových zámerov, uznesenia MsZ č. 603/2010 
a aktuálnych výzvach, v rámci ktorých má mesto Prešov možnosť uchádzať sa o NFP. 

Materiál bol predložený v Komisii Mestského zastupiteľstva pre podnikateľskú činnosť 
a strategický rozvoj a taktiež bol materiál predložený na rokovanie Mestskej rady v Prešove. 

F - MsÚ/SP-Ol /2311 Strana líl 
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1. Žiadost' o poskytnutie podpory formou NFPfdotácie na rok 2014 


Názov projektu: Komunitné centrum - rekonštrukcia 


Program: Výzva č. L ÚSVRK 2014 


Gestor programu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 


Celkový rozpočet projektu: 18 795,OO€ 


Vlastné zdroje: 895,00€ 


l)ožadovaná dotácia: 17900,OO€ 


Termín realizácie: júl 2014 


Miesto realizácie: 	 Stará Tehelňa-Prešov 

Zámery, ciele a výsledky projektu: 	Zámerom je rekonštrukcia pivničných priestorov pod 
bytovou jednotkou na Starej Tehelni v Prešove 
s cieľom vytvorit' Komunitné centrum pre 
marginalizované rómske komunity. 
Cieľom projektu je rozvíjat' kreatívnu prácu s defmi, 
vol'nočasové aktivity, edukatívny proces. didaktické 
hry, ~kupinové vyučovanie, poskytovanie sociálneho 
poradenstva pre deti a dospelých pri uplat!'iovaní práv 
a právom chránených záujmov. 

Ciel'ové skupiny: 	 marginalizované rómske komunity (deti + dospelí 
obyvatelia) 

Prepojenie na PHSR: 	 Rekonštrukcia Komunitného centra je v súlade 
s Komunitným plánom sociálnych služieb a rozvoja 
komunít mesta Prešov. 

Stav: 	 podaný 

2. Žiadost' o poskytnutie podpory formou NFPfdotácie na rok 2014 

Názov projektu: Sedenie zabíja a pohyb lieči - medzinárodné cyklistické 
preteky 

Program: .. SK08 Cezhraničná spolupráca" 

Výsledok programu: 	 Výsledok l: Vytvorenie l1ov)"ch a podpora existujúcich 
partnerstiev/sietí 
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Relevantné výstupy programu: 2603 - Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej 

spolupráce 

Správca programu: Orad vlády SR 

Zdroj financovania: 	 Nórsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 
Štátny rozpočet SR 

Kód výzvy: 	 CBC02 

Celkový rozpočet projektu: 	 199 178 € 

Vlastné zdroje: 	 29876,70 € 

Požadovaná dotácia: 	 169301,30 € 

Predpokladaný termín realízáeie: 	 2014/2015 

Miesto realizácie: 	 Cyklistický štadión v Prešove 

Zámery, ciele a výsledky projektu: 	 Budovanie partnerstva medzi styrmi štátmi .- Ukrajina, 
Poľsko, Nórsko a Slovensko. 

Cieľové skupiny: 	 Projektový zámer je určený všetkým obyvatel'om, 
návštevníkom mesta. priaznivcom cyklistiky (deťom, 
mladým, študentom, dospelým. seniorom) a telesne 
postihnutým (aktívnym vozičkárom). 
Cel:;· projekt pozostáva zo štyroch etáp: 
1. Etapa - Dokončenie projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie. Proces verejného obstarávania a 
právoplatne ukončené verejné obstarávanie. Uzavretie 
zmluvy s víťaznými uchádzačmi. 
2. Etapa . Revitalizácia cyklistického oválu a úprava 
velodrómu na spôsobilosť pre preteky. Nákup bicyklov 
a potrebného zariadenia a vybavenia. 
3, Etapa Zorganizovanie medzinárodných 
cyklistických pretekov pre deti, mládež a seniorov. Do 
pretekov budú zapojený partneri z Ukrajiny, Poľska a 
Nórska. Preteky budú trojdňové. Účastníci budú zložení 
z detí, mládeže a seniorov. 
4, Etapa Reklama, propagacJa. nadviazanie 
partnerstiev a možn)'ch spolupráci medzi zúčastnenými 
partnem1i. Slávnostné odovzdávanie cien víťazom 
slávnostná recepcia k ukončeniu projektu. 

Prepojenie na PHSR: 	 Špecifický cieľ C.2.2 Databáza voľnočasových aktivít 

Stav: 	 podan)' 

F ,- ....lsÚISP-OIl12íl 
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3. Žiadost' o poskytnutie podpory formou NFP/dotácie na rok 2014 

Názov projektu: 

Gestor programu: 

Vlastné zdroje: 


Požadovaná dotácia: 


Termín realizácie: 


Miesto realizácie: 


Zámery, cicle II výsledky projektu: 


Stav: 


Havarijný stav narušenia statiky hospodárskej budovy 
v objekte Materskej školy na ulici Volgogradská 48 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesia Prešov 

~1ínisterstvo financií SR, 
V ýnos Ministerstva financií Č. 26825/2005 - 441 

2500.00 € 

25000,00 € 

Po schválení finančných prostriedkov MF SR 

MŠ Volgogradská 48. Prešov 

Sanácia trhlín budovy 

podaný 

4. Žiadost' o poskytnutie podpory formou NFP/dotácie na rok 2014 

Názov projektu: 

Gestor programu: 

Vlastné zdroje: 

Požadovaná dotácia: 

Termín realizácie: 

Miesto realizácie: 

Sanácia monolitických stropov bazéna v Základnej 
škole Májové námestie l v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Prešov 

Ministerstvo financií SK 
Výnos Ministerstva tinancií č. 26825/2005 - 441 

l 386.00 € 

13860,00 € 

Po schválení finančných prostriedkov MF SR 

ZS Májové nám. l, Prešov 

Zámery, ciele a výsledky projektu: Sanácia monolitických stropov bazéna 

Stav: podaný 

5. Žiadost' o poskytnutie podpory formou NFP!dotácic na rok 2014 

Názov projektu: Havarijný stav zásobníkového výmenníka pre 
ústredné vykurovanie v Základnej umeleckej škole 

F MsÚ!SP-OI/I211 
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na ulici Októbrová 32 v zriaďovatel'skej pôsobnosti 

mesta Prešov 


Gestor programu: Ministerstvo financií SR, 

Výnos Ministerstva financií C, 26825/2005 - 441 


Vlastné zdroje: l 500,00 € 


Požadovaná dotácia: 15000,00 E 


Termin realizácie: Po schválení finančných prostriedkov MF SR 


Miesto realizácie: ZUŠ Októbrová 32, Prešov 


Zámery, ciele a výsledky projektu: Výmena zásobníkového výmenníka 


Stav: podaný 


6. Žiadost' o poskytnutie podpory formou NFP/dotácie na rok 2014 


l'\ázov projektu: Hviezdny rok mesta Prešov 


Gestor programu: Ministerstvo kultúry SR 


Program: Pro Slovakia 


Podprogram: 5,2 Mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, 

medzinárodná spolupráca v oblasti kultúry 


Celkový rozpočet projektu: 49 884,00 € 


Vlastné zdroje: 2495,00 € 


Požadovaná dotácia: 47389,00 € 


Termín realizácie: Máj-október 2014 


Miesto realizácie: Prešov 


Zámery, ciele a výsledky projektu: Zámer, ktor)' predstavuje hlavný ciel' projektu, je 

medzinárodná spolupráca pri podpore kultúrneho 
podujatia prostredníctvom zapojenia slovenských, 
českých a poľských umelcov s charitatívnou 
myšlienkou. Snahou projektu je vytvorenie prehľadu 
"hviezdneho obdobia roku 2014" z pohľadu sociálneho, 
politického, národného a medzinárodného súvisiaceho s 
mestom Prešov ako aj Slovenskom, Konečným cieľom 

F - MsÚíSP-Ol!12i1 
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Cieľové skupiny: 

Prepojenie na PHSR: 

Stav: 

je medzinárodné podujatie venované I OO-ému v}Točiu 
I. Svetovej vojny, I O.výroču vstupu do EÚ fi V 

neposlednom rade rozvoj medzinárodnej spolupráce v 
oblasti kultúry medzi slovenskými, českými a poľskými 
umelcami. 

Projekt je určený: 


širokej verejnosti rôzneho vekového spektra so 

zvláštnym dôrazom na deti a mládež, 

milovníkom histórie so záujmom o vojnovú 

problematiku, 

obyvateľom mesta Prešov a zanietencom v oblasti 

histórie mesta Prešov, 

ľuďom prispievajúcim pre zvieratá potrebuj",e domov. 


C.3.3. Ponuka kultúrnych podujati pre rozvoj CR 

podaný 

7. Žiadost' o poskytnutie podporY formou NFP/dotácie na rok 2014 

Názov projektu: 

Gestor programu: 
Program: 

Podprogram: 

Celkový rozpočet projektu: 

Vlastné zdroje: 

Požadovaná dotácia: 

Termín realizácie: 

Miesto realizácie: 

Vý1:varné variácie 

Ministerstvo kultúry SR 
Pro Slovakia 

5.2 Nlobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, 
medzinárodná spolupráca v oblasti kultúry 

9200.00€ 

460.00 € 

8740,00 f 

Máj - december 2014 

Prešov 

Zámery, ciele a výsledky projektu: 	 Projekt má prehÍbiľ spoluprácu na medzinárodnej 
úrovni dvoch susediacich štátov S lovenska Poľska 

ako aj ich reprezentujúcich miest, ktoli sa pýšia 
kvalitnými reprezentantmi výtvarného umenia. 
výstavou výtvarného, rezbárskeho a sochárskeho 
umenia v oboch mestách chceme vyzdvihnúť zmysel 
tejto umeleckej aktivity a tým podporiť 

F MsÚ/SP-OI1l21l 



Vydanie: 1 I ~OOI..... Informatívna správa o pripravovaných a podaných 
! ''-.~~-,,/ 

I Mesto Prešov 

Cieľové skupiny: 

Prepojenie na PHSR: 

Stav: 

projektoch Strana 
6/9 

nic len samotný'ch výtvarníkov, ich snahu o prezentáciu 

miest a štátov v umeleckej oblasti, ale tiež podporiť 


mládež oboch miest zaujímajúcich sa o umenie, 

Realizácia projektu bude trvať 3 dni v' Prešove 

(október) a 3 dni v meste Nowy Sacz (december), 


Projekt je určený: 


,v)'tvarnikom prezentujúcim svoje umenie. 

'priateľom výtvam~ho. rezbárskeho a sochárskeho 

umenIa~ 

,širokej verejnosti, 

-mládeži študujúc"i výtvarné umenie. 

,kultúrnym pracovníkom oboch miest 


C.3.3, Ponuka kultúrnych podujatí pre rozvoj CR 


podaný 


8. Žiadost' o poskvtnutie podpory formou NFP/dotácie na rok 2014 

Názov projektu: 


Žiadatel': 


Program: 


Opatrenie: 


Gestor: 


Číslo výzvy: 


Celko"j' rozpočet projektu: 


Vlastné zdroje: 


Požadovaná dotácia: 


Predpokladaný termín realizácie: 


Miesto realizácie: 


F MsLI!SP-Olil2/l 

..Prešov Borkút rekonštrukcia lesných ciest 
a vyb\1dovanie vodnej nádrže v rámci protipožiarnych 
opatrení" 

Technické služby mesta Prešov a.s, 

Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 

2, l Obnova potenciálu lesného 
a zavedenie preventívnych opatrení 

Pôdohospodárska platobná agentúra 

20 13/PRV /31 

305 075.35 E' 

0,00 € 

305 075,35 € 

2014 ' 2015 

Prešov, Horkút 

hospodárstva 
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Zámery, ciele a výsledky projektu: 	 Cieľom projektu je zaviesť preventívne opatrenia na 
ochranu lesov vo vlastníctve mesta Prešov, ktoré 
obhospodarujú TeclU1ické služby mesta Prešo\' a,s .. 
Konkrétne cicI<:: projektu: 
a, zvýšiť ochranu lesov pred požiarmi 
rekonštrukciou lesných ciest a protipožiarnej nádrže: 
b. ochrániť okolitých vlastníkov lesov pred 

požiarmi; 

c. znížiť riziko pôdnej erózie; 

d, posilniť vodohodársku funkciu lesov zmiernením 

intenzity odtoku povrchových vôd; 

e. skvalitniť prístup obyvateľov do lesov 

s prvoradou rekreačnou funkciou; 

ť. zlepšiť prístup záchrann)'ch vozidiel na miesta 

ohrozenia v predmetných lesoch, 


Sta,,: 	 podaný 
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