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Informatívna správa o staie a realizácii pripravovaných 
a podaných žiadostí o nen vratný finančný príspevok na Vydanie:GZ' 
dotácie zo štátneho rozlJOČ II a z grantov Európskej únie

Mesto Prešov 

Nárh na 

U Z NES E NIE 

z 8. zasadnutia 

Mestskej radt mesta Prešov 


dňa: 07.09.2015 	 číslo: ...12015 

k Informatívuej správe o stave a realiz di pripravovaných a podaných žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok na otácie zo štátneho rozpočtu a z grantov 

Európ kej íll1ie____~ 

Mestská rad'1 mesta Prešov 

berie na vedomie 

Informatívnu správu o stave a realizácii priprpvovaných a podaných žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpqčtu a z grantov Európskej únie. 


a odporúča Mestskému zastupitel'stvu mesta .)rešov schválit' 
A. podanie žiadosti o poskytnutie NFP: 

I. 	 ..Zalep/enie z.~ a ZU~ - Májové ná/l1esri~ l. Preiiov" (Environmentálny fond) 

B. po schválení žiadosti 	o NFP zabezpečenie !financovania z vlastn}'ch zdrojov mesta Prešov 

v rozpočte 2016. 
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Informatívna správa o staye a realizácii pripravovaných Vydanie: l 

1
~--_._j 

-' a podaných žiadostí o nen~vratný finančný príspevok na 
Stranadotácie zo štátneho rozpo tu a z grantov Európskej Ílnie Mesto Prešov 111 

-_.._....-

Dôvodm á správa 

Infonnatívna správa o stave a realizácii pri ravovaných a podaných žiado"tí o nenávratný 
finančný príspevok (NFP) na dotácie zo štátneho rozpočtu II granty z EU jc predložená podl'a 
plánu práce Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ako aj v zmysle Smernice primátora 
mesta Prešov SP-Il Postupy pre spracovani1' llnancovanie a implementáciu projektových 
zámerov a aktuálnych výzvach, v rámci ktorych má mesto Prešov mo7.nosľ uchádzať sa 
o NFP. 	 . 

Informatívna správa obsahuje: 

- zoznam a stav podaných žiadostí o NFP 1ľOkU 2015 (tabuľka č. I); 
zoznam implementovaných projektov v r ku 2015 (tabuľka Č. 2); 
prehľad o projektoch, ktoré mesto musí llonitorovať do ukončenia platnosti a účinnosti 
zmluvy o poskytnutí NFP (tabuľka č. 3); 
projekty implementované ZO ŠtrukturálnJfch fondov (ŠF) EÚ od roku 2007 do 0812015 
(z Programového obdobia 2007 - 20J 3) ci~buľka Č. 4); 
základnú charakteristiku pripravovaných 1íadostí o :-IFP. 

Informatívna správa o stave a realizácii pri~~ravovaných a pod:mých žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok na dotácie zo štátneho! rozpočtu a z grantov Európskej únie bude 
predložená: . . 

I. Komisii MsZ v Prešove pre podnikateľsk4 činnost' a strategický rozvoj dňa 26.08.2015. 
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Tabuľka 1 - 1/.1 

Podané žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFPl mesta Prešov v roku 2014 - 2015 (aktualizácía k 08/2015) 

I"J'Ii.: ... "- Planovaný Neoprávnen:;% Žiadaný NFP Povinne Celkové Schválené
." o Program. Dátum podania Dátum podpiSU zmluvy o termin začiatku li nákladyo ... Pé Názov projektu (EU/SR) v kofinancovanie náklady v Uznesením"-1;; 
~ o opatrenie ŽONFP NFP i neschvBlenle a ukončenia projektu v 
0"0 EUR projektu v EUR ŽoNFP v EUR MsZ č 

Q:.:; ,:::2' projektu EUR 
'N 

[--"" ---;C'. • 

PODANE ZoNFP • INVESTICNÉ PROJEKTY 
...._ ... .. 

Rozsirenie kapacít materských skôl formou rekonštrukcie MŠ 72015 OS/2015·1 MSVVS SR 19.2.2015 147000 7350 121 050 275400 (58/2015)
Hviezdoslavova, MŠ Sládkovičova, MS 6udovalelská podpis zmluvy o NFP 12/2016

._. ..~ ----- ---- ...- .. 

neschvalený (nesplnenie 
2 PKO - obnova pamiatky ROP 17.2.2015 kritéria oprávnenost! . nie x 2127918 111996 2239914 516/2014 

je to nevyuZivaný objekl) 
_...:.. ------ -

"ZS Matice Slovenskej 0.13 - rekonštrukcia strechy telocvične +
3 MFSR 31.3,2015 2016 13500 1500 25000 40000 58/2015

šatne - havaIi'ny stav" 
4 "Havari!ny stav strechy. ABC CVČ, Októbrová 30" MF SR 3132015 2016 13500 1 500 20829 35829 58/2015 

2015 5 "Havarijny stav šatni a ZTI na ZS ČeskoslovenSkej armady 22" MF SR 31.3.2015 2015 13500 1 500 15000 30000 58/2015 
361/2008.

6 Multifunkčné ihrisko pre všetkých Uv SR 2052015 neschválený x 41000 2000 43000 
39612009 

I Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov LED 10.8.2015 priprava 09/2015· ,o A<. '"" ,", OOlon15 ..7 MH SR 2.7 2015 7311 7Jll1 ----

zmluvo Nl'F 1;:120TIl 

8 Parčik pri MAXe Nadacla spp 13.7.2015 I v procese hodnoten~. do 04/2016 6000 600 6600 
- ----- ._f--- ....- r- I 

EnVlfoomenta
9 Sanacl3 nezákonne umiestnených skládok v meste Prešov 167.2015 v procese hodnotenia 1112015 40000 2106 42106

Iny lond I 
SPOLU r 2015. :) 123 126 167010 181 879 3482015 

PODANÉ ŽoNFP • NEINVESTiČNÉ PROJEKTY 
---

_.~_. 

Nadacia Sl
1 Dm mesta Prešov 15.4.2015 neschválený 06/2015 7500 3750 3750 15000

Spor 
. .2015 r'187.2015 pnprava

2 Odstránenie architektonických bariér v ZpS Harmónia, Cemjata Mf SR 2032015 12/2015 20000 3494 23494 
L~ 

zmluvy o NF'p 

SPOLU r 2015: 27500 7244 3750 38494 

CELKOM v r 2015 (II1vest.+nemves.) 3160626 174 254 185629 3520509 



Taburka 2 - I/l 

Implementované projekty mesta Prešov v roku 2014 - 2015 (aktualizácia k 08/2015) 

(CiL 	 Termin,- .... 	 Dátum podpisu Zazmluvnené .ZaZfuluvnenéc C.lko~é .. 
~Z 	 Dátum začiatku a 

"o o Program, zmluvy ° , opr;\Yf1e~~ . . •n~l''iáV.néné", <" zaZml~~!~,~_: ,;' Schválené
?tt; Pé Názov projektu podania 	 ukončenia

opatrenie poskytnulí výdavky projektu :~if.wky .: výdavkyp(ojektu Uznesenim MsZ č : 
"" 	 o ZoNFP hlavných 
o:::: 
0"0	

.!! NFP v EUR projekIÚ veUR "EÚR 
>N aktivít >".l;lt~(~l-"f ~';:. '- \ ',,:.,'. 

"'J .'.' 
-

IMPLEMENTOVANÉ INVESTiČNÉ PROJEKTY '" ·:·::.t;;·~ccl'·,c'i;ď.:'.\:. 

12,.2013 - 16612008,
l 	 Prešov -zš Maiové námestie ROP 20.7.2009 11.6.2010 1395460,00 41.071,00 ., : 1 811531;00 . 

03/2015 	 53312014,538/2014
2009 

Zónadenie pre seniorov
2 	 ROP 3.9.2009 2010, OS/2015 0812015 1793865,28 212025,1. 2005890,44 36112009.396/2000

NÁRUČ. Ul. Veselá l, Presov 

._~ 

2010 3 
Lokálna stratégia 
komplexného prístupu 

ÚVSR 31.1.2010 0,00 0,00 0,00 42512013 
--- --- 

2013 4 
Intenzifikácia separovaného 
;:beru v meste Presov 

OPŽP 26.7.2013 2.1.2014 
04/2014 
0312015 

512776,00 0,00 512776,00 202/2012,42512013 
t 

2013 
-

5 Technická pomoc ~ELENA' 
Integrova 
ná EU 3032015 

27,2,2012. 
18.12.2014 

do 18.12,2017 
.. 

0,00 . 482/2013 
---

IMPLEMENTOVANÉ HEIliIlESTIČNÉ PROJEKTY 
- ---r-.--- 

2012 6 
Aktívni seniori - alrak!ívne 
mesto 

OPV 3110.2012 8.8.2013 
00/2013 
0412015 

167440,00 0,00 167440,00 40112013 

2010 7 
Národný proiekt: Terénna 
soclalna práca· refundácia OPZaSí 7.5.2012 19.12,2012 

0112013 
1012015 

0,00 0,00 .0,00 
----  ---  -

2010 8 
Národný projekt. Komunitné 
centra refundácia mzd, OPZaSI 

--- 

29,10.2014 
---

24,11.2014 
---

0112015· 
1012015 

---

0,00 0,00 
-

0,00 
'----  . 
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Tabul'ka 3 - 1/1 

Monitoring ex post projektov mesta Prešov (aktualizácia k 08/2015) 
r

«ICL Uznané opravnené-- ... 
~z Dátum Oäturn podpisu Datum UK.OOČen1a Celkové vydavky projektu s 
." '" PfOg,am, Momtoring&.i Pé Názov projektu podania zmluYyo hlavných aktiví! / výdavky povinnym

opatrenie ex post· do: 
~ o ." '" LoNFP poskytnutí NFP rekonštrukCie projektu v EUR kofinancovaním v 
a::: .!9: 

'N EUR 

INVESTiČNÉ PROJEKTY· MS ex post " .. ;, .'. ; , " , 
I------

, 

"i"L< '. 
2007 Obnova historického ku[túrno·spo!očenského centra ČIerny Orol EHP-NFM 12/2017 

Pre:s,ov - ZŠ Československej armády ROP 17,7,2008 12-42011 08/2012 2839413 2200905 11/2018 

Prešov ~ ZŠ Srobárova 5Q šport.areálom ROP 16, /,2008 2UO.2009 0412011 2140201 1812418 11/2017
2008 

Prešov ~ zS Kúperná ROP 10.9.2008 11.8.2009 08/2010 1961209 1543828 10/2015 

Kancelána 50cl~Hneho poradenstva OPla51 1012.2008 26.2.2010 02/2012 130710 76639 06/201S 

Pre sov • ZŠ Lesnícka ROP 29.5.2009 6.5 2010 OS/2011 1625 no 1500482 10/2017 

Prešov ~ZŠ Šmeralova ROP 17.2009 6 ;.2010 08/2011 1565152 1079432 10/2017 
2009 

Presov -zs Prostéjovská ROP 20,7.2009 6.52010 10/2011 1515374 1076964 11/2018 

Presov - Car~ffova vaz:nlca, NKP ROP 15.10.2009 12.11.2010 11/2011 428487 376571 01/2018
r---------" . 

O~~1_~_L lokálna stratégia komplexného prí~tupu ťJV SR 31.1.2010 O 

'. ' 'NEINVESTttNÉ PROJEKTY· MSex post
f---- -- - --- --- 

2008 Interaktívne vyučovanie-moderná forma vzdelávania iZ~ armády] OPV 96.2008 6,2.~OO9 02/2011 79212 04/2018 
...l------

Podporme rozvoj vzdelávania nadanych deti pre laJtri.ljšck (ZŠ Šrneralova) OPV 19.1.2009 25.9.2009 09/2011 111570 10/2017 

2009 .f--~~ . f-._~ -

Mosty, chUdoby OPZaSI 25.6.2009 17.3.2010 11/2011 66871 09/2014 
----- ----- -- -- ._-_. ! - ------ ---- ---_. 



Tabul'ka 4 - 1/1 

Projekty implementované zo ŠF EÚ od roku 2007 do 08/2015 (z Programového obdobia 2007-2013) 

---,---- -,--------------...,------,----,-----,------,------r------, 

P č 
, , 

Kód ITMS N" kt 
azov pro)e u 

o, d' 
atum po aOla

Ž NFP 
o 

O ., 
peraeny 

program 

Stav r"alízaci" 
ro' kt k 08/2015 

p je u 

Z I ' 
azm uvoena
" 

opr~v~ena suma 
(EU+SR+vl.) v € 

Čerpaná
" 

opravnena suma 
k 08/2015 

, (EÚ+ŠR+vl.) v € 

N d - ,
e ocerpana 
, , 

opravnena suma 
(EU+ŠR+vl.) v € 

-~,r.==~==~r-~~--~--~~=-~~--~--~
1 NFP25120220978 Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou 2015 OP KaHR priprava zmluvy 769166,10 0,00 730707,80 

2 24140110284 intenzifikácia separovaného zberu vmeste Prešov 2013 OP ZP V realizácii 512 776,00 379 315,20 126 787,76 

3 26120130054 Aktivni seniori  atraktívne mesto 2012 OP V Vreah,acíi 167 439}9 46 640,54 114 759,29 

4 22120120034 Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1, Prešov 2009 ROP v realizácii 1 793865,28 0,00 1704 172,02 

5 22110120653 Mesto Pre$ov  ZŠ Májové námeslie 2009 ROP Vrealizácii 1395460,08 1254884,42 133546,88 

6 27110230112 Strategický plán rozvoja rudských zdrojov MÚ 2008 OP ZaSI Vrealizácii 149 683,33 30 796,69 112 942,31 

7 22110120649 Prasov  ZS Lesnicka 2009 ROP Riadne ukončený l 544015,77 1 500482,12 

8 22110120650 Presov • ZŠ Prosléjovská 2009 ROP Riadne ukončený l 103805,43 1076964,35 

9 22110120667 Prasov  ZŠ Smeralova 2009 ROP Riadne ukončený 1200203,23 1079431,70 

10 22110120298 Presov  ZS Srobárava 2008 ROP Riadne ukončený 1853329,66 1 8'12418,23 

11 22110120178 Prešov  ZS Kúpeľná 2008 ROP Riadne ukončený 1554 318,70 1543828,34 

12 22110120768 Prešov· ZŠ Ceskoslovenskej armády 2008 ROP Riadne ukončený 2693921.50 2200905,28 

13 22130120035 Prešov - Caraffova väznica, NKP 2009 ROP Riadne ukončený 428487,40, 376571,31 

14 
I-

26110130070 Interaktivne wuéovanie·moderná forma vzdelilvania 
' 

2008 OP V Riadne ukončený 117670,09 79211,77 

15 26110130287 Podporme rozvoj vzdeL nad. detí pre zajtrajsok 2009 OP V Riadne ukončeny 134 011,73 111 570,30 

16 27120130271 Kancelária sociálneho poradenstva 2008 OP ZaSI Riadne ukončený 130 709)0 76 639,38 

17 27120230029 Mosty zchudoby 2009 OP ZaSI Riadne ukončený 87004,00 66871,21 

18 27120130195 TSPvobciPrešov 2010 OPZaSI Rladneukonécný 117307,31 99865,56 

19 27120130391 Sociálna práca v komunitách mesta Prešov 2010 OP ZaSI Riadne ukončený 95689,84 82478,52 

20 26110130225 Kľúčové Kompetencie a školský VP 2009 OP V Mimoriadne ukončený 165775,08 0,00 

21 27120130440 Program sekundárnej prevencie problémové správania 2010 OP zaSI Mimoriadne u<onteny 118020,00 0,00 

22 21110220038 Elektrcnlz.ácia služieb Mosta Prešov 2013 OP IS Mimoriadne ukončený 2533651,24 0,00 

SPOLU: 18666311,26 11818874,92 2 922 916,O~ 



-----

I~O~) I Informatívna správa o stave a realizácii pripravovaných Vydanie: I 

a podaných žiadosti o nenávratný finančn:\,' príspevok na dotácie 
,~-~~,' 

zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej únie 1/4Mesto Prešov I 

a) 	 Implementované projekty od 0112015 - 09/2015: 

~"J'1. 	 "Prešov -- zs Májové námest,,,ie:,'u_____ 

Regionálny újJerac'n)" program 


STAV: implemenlLLíe sa 
Cieľprojekru. 

• 	 Zvýšenie energetickej hospodárnosti blldov ZŠ prostredníctvom rekonštrukcie a 
vybnvcnie objektov inťonnačno-komuníkačnolltechnológiou: 

Bola ukončená rekonštrukciu lO-tich stavebných objektov z l2-tich realizovala firma 

Eiftage Construction Slovenská republika. s.r.o, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP č. 


Z2211012065301 zo dňa 14.6.2010 aje) následn)ch plalllýcb dodatkov. ako aj 

Zmluvy o dielo č. 201200438 zo dňa 25.05.2012: 

Rekonštrukcia - stavebné práce pozostávali z rekonštrukcie obvodového a strešného 

plášťa, výmeny exteriér. výplní otvorov a copilitov, rekonštrukcie vzduchotechniky. 

výmeny zdravotechniky. keramických dlažieb a obkladov, prestierkovanie stropov a 

neobložených stien. hygienické nátery fi vybavenia soc. zariadení ZTL V rámci 

strešného plášťa sa zrealizovali nové hydroizolačné <J tepelnoizolačné vrstvy. 

Preinvestované lin. prostriedky za stavebné práce v celkovej sume 1,66 J,938.63 €; 


- Nezrekonštruov<Jné stavehné objekty SO Ol (v súčasnosti mú v prenájme ZUŠ) a SO 
04, ktoré v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP č, Z221l012065301 mesto malo 
realizovať z vlastn}ch zdrojov. V súčasnosti sa pripravuje žiadosť o poskytnutie 
dotácie na zateplenie z Environmentáneho fondu (viď, čast' bI, 
Kolaudácia prric linancovaných z ROl' (1O-tich stavehnýeh objektov) je ukončenú, 
Na RO prc ROP boli zaslané: 

l. 	 záverečná monitorovacia správa 
2. 	 záverečná žiadosť o platbu - reJí.lI1dačnú v celkovej sume oprávnenÝ'ch 

výdavkov 80.363,29 €, 
Realizácia projektu bude ukončená až po schváleni záverečnej monitorovacej správy, 
schválení záverečnej žiadostí o platbu a jej uhradení na bankový účet mesta. Následne 
bude mesto 5 rokov monitorovať dopadové ukazovatele projektu. 

12.'. "ln1enzifikiÍcia separovauého zberu v meste Prešov" .._-:=J 
'-ÔperaČI~Ý program n;;;Jfné p;ostredie. S(:i1l'lJlcná LSKxP u,svRi(~; 20()8/0}, 2-J92-PO ..... 

STA V' implementuje sa 

Ciel' projektu. 


• 	 Intenzifikovať sepmovaný zber v mesle. 
• 	 Zv}'šiť objem vyseparovan)'ch zložiek komunálnych odpadov. 
• 	 V J1\'oriť a udržal' tri pracovné mic.sta pre príslušníkov MRK, 

- Realizácia hb\Jlej aktivity projektu hola ukončenú \' zmysle Zmluvy II poskytnutí NFf' 
Č. 044/4.1 MP/20 13 (i. č. 101400(15) zo díía úlO 1.2014 

- Dodávku:2 vozidiel a konwjnerov na lricdenS zber realizovala tirma REDOX, S,LO. 

v zmysle kúpnej zmluvy zo dňa 29, 10.20 l-f. 



Informatívna správa o sta"e a realizácii pripravovaných Vydanie: l ':0; a podaných žiadostí o nenávratný finančný Ilrísflcvok na dotácie 
zo štátneho rozpočtu a z grAntov Európskej únie 2/4Mes!o Prešov 

Vozidlá li kontajnery na základe zmluvy o prevádzke majetku nadobudnuteho z NI!' 

medzi :-'1estom Prešov (Obstarávateľ) a Technickými službami mesta Prešov a.s. 

(Prevádzkovateľ) boli ponechané Prevádzkovatel'ovi k prevádzkovaniu. 

Na RO pre OP Ž.P boli zaslané: 


l. 	 záverečná monitorovacia správa 
2. záverečná žiadosť o platbu - refundačná v celkovej sume oprávnenÝ'ch 

výdavkov 131.000,- E. 
Realizácia projektu bude ukončená až po schválení záverečnej monitorovacej správy. 
schváleni záverečnej žiadosti o plilIbu a jej uhradení na bankový účet mesta. Následne 
bude mesto 5 rokov mOllitorovať dopadové ukazovatele projektu. 

seniori - atraktívne mes/(J",ITMS: 26120130054 

Operac'ný program Vzdelávanie 


STAV. 	implementuje sa od 18.09.2013 do 31.10.2015 
Nakol'ko kontrola verejného obstarávanie na firmu zabezpečujúcu školenia seniorov bola 
zo strany Výskumnej agentúry časovo náročná. realizácia aktivít projektu bola na základe 
žiadosti Mesta Prešov predížená do októbra 20 15. 

Odom projekJu.· 
• 	 zvýšiť kvalitu života seniorov v meste Prešov prostredníctvom ďalšieho 

vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií a ich prehlbovanie 
Hlavné aktivity 

1.1. 	Osobnosmj> rozvoj (aktivita plánovaná na 09/20 I 10/2015) 
1.2. 	Základy poéiEaéových zruc'nost! (aktivita prebieha 0812015 - 10/2015) 
1.3. 	Zdrctvoveda (aktivita plánovaná na 09/2015-10/2015) 
I. 4. 	Internetová komunikácia (od 10.11.2014 január/február 2015) 
1.5. 	Zdravý životn), štýl (ukončená aktivita) 
l. 6. Základyfinanc'ne/ právnej Ll sociálnej gramotnosti a kom1lnikácia s úradmi 

verejnej správy (aktivita plánovaná na 09/2015-10/2015) 
l. 7. 	 Záhradkársivo ovocinársIvo (ukončená aktivita) 

~"Zariadenie pr~selliorov Nártlš.~seÚ 1,080 OIP~e.fov",ITAfS:·2212~OlÚ034~=-~ 
Regionálny operačný program 

STAV implementuje sa 

Cieľom projek/u: 


• 	 Zvýšenie rozsahu a kvality poskytovaných sociálnych služieb \' Zariadení pre 
seniorov Náruč, Prešov; 

Rekonštľllkcia - stavebné pr(rce pozostávajú z rekonštrukcie obvodového a strešného 
plášt'a, výmena exteriérových výplní otvorov, dobudovanie balkónov a rekonštrukcia 
kotolne. Rieši sa prístavba pre ergoterapiu a práčovňu. vý'st:tvba multifunkčného 

ihriska a taktiež zabezpečenie ohrevu TUV slnečn)'llli kokktoľ1l1i umiestnenými na 
streche. 

Zhmutie::- od prípravy žiado~ti o poskvtllutie l1enávratnéh() finančného príspevku (NfP): 
03.09.2009 - Podaná žiadosť o NFP na RO ROl' 
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17.05.20 IO - Oznámenie o schváleni ŽoNFP 
01.07.2010 - podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP Č. Z 2212012003401 
28.12.20 IO - I. Dokumentácia z procesu VO (užšia súťaž) - zaslaná na RO ROP 
09.03.2011 - 2. Vyhlásenie VO (užšia súťaž) 
15.08.2011 - 3. Opakované VO (pod limitná zákazka) - zaslané na RO RO~ 
13.07.2014 - 4. Vyhlásenie nového VO (užšia súťaž)- externá firma eOA RUSKOV 
06.03.2014 - 5. Vyhlásenie nového VO (pod limitná zákazka)- exteľ. firma SQM, S.ľ.O. 
8.12.2014 - zaslaná na kontrolu na MPaRV SR (RO pre RO!') kompletná overená 
dokumentácia z verejného obstarávania ako aj žiadosť o zmenu projektu t.j. posun 
začiatku a ukončenia realizácie hlavnej aktivity, ako aj posun ukončenia realizácie 
aktivít projektu. 
01.04.2015 - doručené oznámenie o výsledku kontroly dokumentácie z VO pred 

podpisom zmluvy a výzva na uzavretie zmluvy o dielo s firnlou MOVYROB, Prešov; 

01.04.2015 - prevzatie staveniska firmou MOVYROB. Prešov. 

19.05.2015 - podpísaný Dodatku Č. 4 k Zmluve o NFP s vysúťaženým a schváleným 

rozpočtom stavebných prác; 
08.07.2015 - zaslanie žiadosti o predÍženie termínu ukončeni,l realizácie stavebných 
prác o I mesiac (do 09/2015). Skutočná realizácia stavby tak bude 5 mesiacov od 
prevzatia staveniska. 
13.08.2015 - Žiadosť o zmenu projektu akceptovaná RO pre ROP a termín ukončenia 
realizácie hlavnej aktivity (stavby) predÍžený do 1.9.2015 a termín ukončenia 
realizácie aktivít projektu predÍžený do 31.10.2015. 

[5. 	 "Národný projekt: Komunitné celItrá", lTMS: 27120/3(J553 ~ 
Operačný program Zamestnanosťa sociálna inklúzia 

STA V- implementuje sa od 01.01.2015 do 31.10.2015: 
refundácia miezd vrátane odvodov za zamestnávateľa školenie pre 4 komunitných 
pracovníkov 
materiálne a technické vybavenie: kancelárske potreby a bežný spotrebný materiál, 
základné interiérové vybavenie, výpočtová technika (2 ks počítačov, I ks notebook, I ks 
tlačiareň, I ks kamerový monitorovací systém) 
metodická podpora, vzdelávanie, supervízia 

[6. 	 "Národný projekt Terénna sociálIIa práca v obciach ",ITMS: 27120130525 

Operačný program Zamestnanosť a sociúlna inklúzia 


STAV: implementuje sa od 01.01.2013 do 31.10.2015: 
c refundácia miezd vrátane odvodov za zamestnávateľa, školenie terénnych pracovníkov 

4 terénni sociálni pracovníci a I asistent terénnych sociálnych pracovníkov 

http:28.12.20
http:17.05.20
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b) pripravované žiadosti o NFP: 

V zmysle Smernice primátora mesta Prešov SP-Il Postupy pre spracovanie, financovanie 
a implementáciu projektových zámerov pripravuje OSR - ORP v termíne 09/2015 10/2015 poJal 
nuslcJovnú žiadosť () NFP: 

[l, ~... "i~teplenie~Š a?UŠ - /'vláft!vé nám~'t;e J, Preš~):.:v_"___ 

Názov projektového zámeru: ,Zatep/enie ZŠ a ZUŠ - ll4ájové lIámestie l, Pre.fov" 
Program: Environmentálny iond 
Gestor programu: Ministerstvo životného prostredia SR 
Činnost': L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných 

budov vrátane zateplenia 

Celkové predpokladané výdavky: 353,740,- € 

Požadovaná výška NFP: 200.000,- f 

Spolufinancovanic: min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov 

Zdroje žiadatel'a celkom: 153740,- € 
Predpokladaný termín realizácie: 2016 

Trvanie projektu: 9 mesiacov 

Miesto realizácie: mesto Prešov 
Ciele projektového zámeru: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov ZŠ 

prostredníctvom rekonštrukcie. 
Oprávnené aktivity: - Rekonštrukcia stavebné práce pozostávajúce 

z rekonštrukcie obvodového a strešného plášťa, výmeny 
exteriérových výplní otvorov, rekonštrukcie 
vzduchotechníky, prestíerkovaníe stropov a neobložených 
stien, V rámci strešného plášťa sa zrealizovali nové 
hydroizolačné a tepelnoizolačné vrstvy, 

PreilOjenie na PHSR mesta Prešov: 	(Návrh PRM 2015,2020): 

Prioritná oblasť; Výchova a vzdelávanie detí a mládeže: 


Cíeľ 8: Skvalitníť výchovno-vzdelávací proces základných škôl: 
Opatrenie 8, I: Rekonštrukcie budov a areálov a vybavenia 
školskej infraštruktúry optimalizovanej siete ZŠ 

Stav: pnpraVOViln)'. 


Dátum podania projektu: do 09.10.2015 (dátum ukončenía výzvy) 


Stav pripravenosti dokumentácie k žiadosti o NfP / dOláriu' 
Spracovaná projektová dokumentácia; 
Zrealizované verejné obstarávame na doJávateľa stavebn)ch prác: 
Spracovaný energetický audit aj certifikát na celý objekt základnej školy; 
Vyuané právoplatné stavebné povolenie. 

------_.._-~ 	 ....._~--~~-~~._-_...__._-~..._-----_..._-----_...__.~-_..._~.._-~--_... 


