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000 Informatívna správa o stave a realizácii pripravovaných 


/ 
a podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Vj-danie: 


~ == dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej únie 
Mesto Prešo\' 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 11. zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 


dňa: 21.09.2015 	 číslo: .. ./2015 

k Informatívnej správe o stave a realizácii pripravovaných a podanj'ch žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov 

Eu (mie 

Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov 

berie na vedomie 
lnformatÍ\nu sprá\u o sta\'c a realizácii pľipran)\an~ch a podan~ch žiadostí o nenúnatn\ 
finančl1~ príspe\'ok na dotúcie zo štútneho rozpl1čtu a z Európskej ÚnÍe. 

a scnval'uje 

i\. podanie žiadosti o poskytnutie NFP: 


I...La/ep/enie Z<:; a Zc.<'\/újOl't; núti/es/ic J. Prdlll'" (El1\ironmentúll1;' 1\1IH1) 


B. 	 po sch úknÍ /iadosti o NFP zabopcčiť tjl1anc()\ani~1 prolektu ! \ lasu): ,.11 /drojl1\ mesta 
Preš()\ \ rozpočte J 6 na k:lpÍIOk Odboru slralegickéhu ľO/\(lja. podpľllgram (rl 
Implcmcntúcia projekto\. 
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Mestská rada v Prešove ]/1[~k:::ŠOV 
UZNESENIE 

z 8. zasadnutia 

Mestskej nldy v Pr-CŠOH 


dňa: 7.9.2015 	 číslo: 86/2015 

k inťor-matívnej správc o stave a realizácii pripnlVOVan)'ch II podan)'ch žiadostí o nenávratn~' 
finančn)' príspevok na dotiicie zo štátneho rozpočtu a z gr-antov Eur-ópskej únie 

Mestská rada v Prešove 

her'ie na vedomie 
informatívnu správu o stave Ll realizúcii pripravovaných a podan}'Ch žiadoslÍ o ncnávrntl1)' 
íinélnČn) príspevok na dotácie zo šlntneho rozpočtu a z grantov Európskej únie 

a odporúča 

l\lestskému zastupiteľstvu mesta ľr-ešov 
schváliť 

A. 	 podanie žiadosti o poskytnutie NFP: 
1. 	 "Zateplcníe ZŠ a ZUŠ- Májové mímestie 1, Prešov" (Environmentálny fond) 

B. 	 po schválení žiadosti o NFP zabezpečenie financovania z vlastných zdrojov mesta Prcšov 
v rozpočte 2016. 

Ing. Andrca Turča!1ovú, \', 1". 

primútorka mcsta 

l )nslilnú: On:nnatc IiéJ: 

t'v1gL StanisL:l\ Fercnc. v. L 

Ing . .r llľaj !-Iudúč 

F -	 MsľJ/SP-O 1 
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I 
Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove 1:;;1 Vydanie: 

pre podnikateľskú činnost' a strategický rozvoj 
Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z 8. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť 

a strategický rozvoj 

dňa: 26.08.2015 číslo: 47/2015 

k Informatívnej správe o stave a realizácii pripravovaných a podaných žiadostiach o nenávratný 
finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Europskej únie 

Komisia Mestského zastupiterstva v Prešove 
pre podnikaterskú činnosť a strategický rozvoj 

po prerokovaní vyššie uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

berie na vedomie 

Infonnatívnu správu o stave a real-izácii pripravovaných a podaných žiadostiach o nenávratný finančný 
príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej únie 

......1..........................., 

Ing. Marta Kollárová, PhD. 

predsedníčka komisie 
.......................! ...................... 

Ing. Magdaléna Artimová 


sekretár komisie overovatelia zápisnice: ...... " ..... ·tI;;.... 
·o> .................... . 


JUDr,.,René Pucher / 

·········· .. ····· .. ····/·.. ··L!~:···· .. ·>r 
Štefan Hytmano~ 



000 
Informatívna správa o stave a realizácii pripravovaných Vydanie: 1;:; a podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 

Stranadotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej únieívlesto Prešov 111 

Dôvodová správa 

Infon11atívna správa o stave a realizácii pripravovaných a podaných žiadostí o nenávratn)' 
finančný príspevok (NFP) na dotácie zo štátneho rozpočtu a granty z EÚ je predložená podľa 
plánu práce Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ako aj v zmysle Smernice primátora 
mesta Prešov SP-ll Postupy pre spracovanie, financovanie a implementáciu projektových 
zámerov a aktuálnych výziev, v rámci ktorých má mesto Prešov možnosť uchádzať sa o NFP. 

Informatívna správa obsahuje: 
- zoznam a stav podaných žiadostí o NFP v roku 2015 (tabuľka Č. l): 

zoznam implementovan)'ch projektov v roku 2015 (tabuľka č. 2); 
prehľad o projektoch, ktoré mesto musí monitorovaC do ukončenia platnosti a účinnosti 
zmluvy o poskytnutí NFP (tabuľka Č. 3); 
projekty implementované zo Štrukturálnych fondov (ŠF) EÚ od roku 2007 do 08/2015 
(z Programového obdobia 2007 - 2013) (tabuľka č. 4): 
základnú charakteristiku implementovaných a pripravoyan)'ch žiadostí o NFP 

Informatívna správa o stave a realizácii pripravoval1)'Ch a p()dan~ch žiadostí o nenávratn) 
finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej únie bola 
predložená: 

1. Komisii MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnost" a strategick)' roZ\'oj dľJa 26.08.2015. 
2. Mestskej rade v Prešove dí'la 07.09.2015. 

Informatívna správa je doplnená o skutočni' stav podani'ch a implementovan)'Ch 
projektov k 9.9.2015. Tabul'ka Č. 2 je doplnená o aktuálny stav podanej II schnllenej 
žiadosti o NFP na projekt s ná-zvom "l\lodernizácia nrejného osntIenia v meste Prešov 
LED technológiou". V zmysle Rozhodnutia o sclľnllení žiadosti o NFP zo dňa 3.8.2015 a 
v)'sledku vyhodnotenia súťaže pred podpisom zmluvy zo dňa 7.9.2015 jl' nan-hnutf' 
wzpočct projektu do zmluvy o poskytnutí NFP, tt to v zložení: 

.,. Celkové opnívnené v)'da"ky projektu: 7... 2 7"'5,0'" f 
,... - z toho v)'ška NFP 95 0;;): 705607,79 f 
,... - z toho spolufinaneovanic mesta - 5 %: 37 137,25 f 
,... Neoprávnené v)'da\'kYJ)E(}j~~tu: 17673,60 f 

Celkom v)'davky za projekt: 760 ... J8,6'" f 
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Taburka 1 - 1/1 

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

",6.: 
. LL 
~z 
-o o 

Pč, Názov projektuo .
o.'lň 
-'" o 
0-0 

a::: .!!! 
'N 

PODANÉ ŽoNFP • INVESTiČNÉ PROJEKTY 

Program, 
opatrenie 

Dátum podania Dátum zmluvy o 
NFP 1neschválenie 

Plánovaný 
termin začiatku 

a ukončenia 

projektu 

Žiadaný NFP 
(EÚ/ŠR) v 

EUR 

Povinné 
kofinancova· 
nie projektu v 

EUR 

Neoprávne· 
né náklady 
projektu v 

EUR 

Celkové 
náklady v 

ŽoNFP v EUR 

Schválené 
Uznesením 

MsZ č,: 

Rozšírenie kapacít materskych škôl formou rekonštrukcie MŠ 
HViezdoslavova, 

MŠVVS SR 19,2.2015 
712015 OS/2015 

1212016 
147000 7350 121 050 275400 

2 PKO - obnova pamiatky ROP 17.2.2015 x 2127918 111 996 2239914 51612014 

3 
.,ZS Matice Slovenskej c, 13 - rekonštrukcia strechy telocvične + 

lf MF ~~R 31.3.2015 neschvalený x 13500 1 500 25000 40000 5812015 

2015 

4 
5 

fi 

Októbrová 30" 
.Havarijný stav šatní a ZTI na ZS Československej armády 22' 

Modernizacia 
technol6 IOll 

MF SR 

MF SR 

uv 

MH 

31.3.2015 
31,3.2015 

20,5,2015 

2.7,2015 

neschválen 

neschvalený 

neschválený 

12.8,2015, priprava 
zmluvo NFP 

x 
x 

x 

0912015 -
1212015 

13500 
13500 

41000 

730708 

1500 
1500 

2000 

38458 

20829 
15000 

35829 
30000 

43000 

769166 

5812015 
5812015 

36112008, 
39612009 

96/2015 

8 Parčík pri MAXe Na·jaCIa SPP 13.7,2015 neschválené x 6000 600 6600 

9 Sanacia nezakonne skladok v meste Prešov 
Enwonrnenta 

Iny fond 
16.7.2015 v procese hodnotenia 1112015 40000 2106 42106 

Parčik na Magurskšj Nadacl3 spp 8,9,2015 v procese hodnotenia 1112015 10000 1000 11 000 

PODANÉ ŽoNFP • NEINVESTIČNÉ PROJEKTY 

SPOLU r. 2015: 3143126 168010 181 879 3493015 

2015 

2 

Dni mesta Prešov 

Odstránenie Harm6nia, 

Nadacla SI 

SR 

15.4.2015 

20,3.2015 

neschválený 

18.7.2015 

0612015 

12/2015 

75001 

20000 

37501 

3494 

37501 15000 

23494 

SPOLU r. 2015: 

CELKOM v r. 2015 finvest+neinves1 

27500 

3170626 

7244 

175 254 

3750 

185629 

38494 

3 531 509 



------ -----

----- -----

----- ---

----------- --------

--- ----
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Taburka 2 . 

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

('Oli:
.- u- Dátum podpisu Zazmluvnené Zazmluvnené Celkovél; z Dátum Termin začiatku a 
"o o zmluvy o oprávnené neoprávnené zazmluvnené Schválené Uznesením o .- Pé Názov projektu podania ukončenia hlavnýchc.U; I:~~~::n: poskytnutí výdavky projektu výdavky výdavky projektu MsZč,:-'" o aktivit0"0 NFP vEUR projektu v EUR vEURo:: .!l! 

'N 

-----~-- ---- 

IMPLEMENTOVANÉ INVESTiČNÉ PROJEKTY 

166/2008, 533/2014,
1 Prošov -ZŠ námestie ROP 20,7,2009 11.6,2010 12/2013 03/2015 1 395460,00 416071,00 1811531,00 

I 

538/2014
2009 

2 Zariadenie pre seniorov NÁRUČ, Ul. Veselá 1, Prešov ROP 3,9,2009 2010, OS/2015 0812015 1 793865,28 212025,16 2005890,44 36112009, 396/2009 
• 

2010 3 Lokálna ú'V SR 31.12010 28,5,2010 2010 - 2018 0,00 0,00 0,00 425/2013 

MŽP SR,
2013 4 Intenzifikácia zberu v meste Prešov 26.7.2013 2,1,2014 04/2014 - 03/2015 512776,00 0,00 512776,00 202/2012,425/2013

OPŽP 

Integrova 27.2,2012,
2013 5 Technická pomoc '[LEN.A' 30,12015 do 18,12,2017 0,00 482/2013

ná EU- 18,12,2014 


Modernizácia osvetlenia v meste Prešov LED MH SR, priprava

2015 6 2,72015 09/2015 - 12/2015 0,00 96/2015 

! technológiou OPKaHR zmluvy a VO 

IMPLEMENTOVANÉ NEINVESTIČNÉ PROJEKTY 

2012 Aktívni seniori atraktívne mesto apv 31 8,8,2013 09/2013 04/2015 167440,00 0,00 167440,00 40112013 

-


2010 8 I~~ Tcrór1llil rniud OPZaSI 75.2012 12.2012 0112013 -10/2015 0,00 0,00 0,00 


2010 9 INárodn' Kornunlln(·; prOSIr OPZaSI 29.10.2014 24.11.2014 01/2015 - 10/2015 0,00 0,00 0,00 

Aktualizácia v zmysle Rozhodnutia o schváleni žiadosti o NFP zo dňa 3,8,2015 a výsledku vyhodnotenia súťaže pred podpisom zmluvy zo dňa 7,9,2015: 

Oprávnené Neoprávnené Celkové výdavky
PC Názov projektu poznámky

výdavky v EUR výdavky v EUR v EUR 

rozpočet projektu v Rozhodnutia o schváleni žiadosti o 
769166,10 20218,15 789384,25

NFP:ModernlzilCI<J osvetlenia v meste Prešov LED
2015 6 

rozpočet projektu po schválení žiadostí o NFP il so rozpočet do zmluvy o 
742745,04 17 673,60 760418,64

zapracovaním výsledku súťaže pred podpisom zmluvy: poskytnutí NFP 



---

----

-----

---

---

----------

---

Tabuľka 3 - I/l 

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

Uznané oprávnené'" á.:.- u. 
~:z Dátum Dálum Dc'ltum ukončenia Celkové výdavky projektu s 

Monitoring"o ._o PČ Názov projektu podania o hlavných aktivít ! výdavky povinnýmc.1i) opatrenie ex - do:-"" 
0-0 

o NFP rekonštrukcie projektu v EUR kofinancovaním v 
IX: .!:!! 

'N EUR 

INVESTiČNÉ PROJEKTY - MS ex post 

2007 1 Obnova bistorickébo spol centra Orol EHp-NFM 01/2010 2087000 2087000 1/20120 

2 Prešov ZŠ Česi iskcj armády ROf' 17.7.2008 12.4.2011 08/2012 2839413 2200905 11/2018 

3 Prešov - zš Šrobárovil so šport.arealorn ROl' 167.2008 27.10.2009 04/2011 2140201 1812418 11/2017
2008 

·1 Prešov ZŠ Kuoel'nA HOP 10.9.2008 11.8.2009 08/2010 1961209 1543828 10/2015 

5 Kar1celclr!ct )()Ci;linehc) (H)I"(lOenstvť1 OPlaSI 10.12.2008 2622010 02/2012 130710 76639 06/2015
,--------C_. . 

6 Prešov ZŠ Lesnícka ROl' 29.5.2009 65.2010 OS/2011 1625330 1500482 10/2017 

7 Prešov -zš Šmeralova ROl' 1.7.2009 6.5.2010 08/2011 1 S6S 152 1079432 10/2017
2009 

8 Pre sov -ZŠ Prostejovská ROl' 207.2009 65.2010 10/2011 1 SIS 374 1076964 11/2018 

9 Prešov Caraffova vaznica. NKp ROP 15.10.2009 12.11.2010 11/2011 428487 376571 01/2018 

2010 10 Lokalna stratégia komplexného prístupu ÚV SH 31.1.2010 28.5.2010 2014 O O OS/2018 

NEINVESTiČNÉ PROJEKTY - MS ex post 

2008 11 Interaktívne vyučovanie-moderna forma vldel,ívania Čsl. armády) OPV 9.6.2008 622009 02/2011 79212 04/2018 

1 Podporme r07voJ \;zdc,lavil nadilllých pre zajtrajšok OpV 19.1.2009 25.9.2009 09/2011 111 570 10/2017 

2009 
13 Mosty chudoby OPZaSI 25.6.2009 17.3.2010 11/2011 66871 09/2014 



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

I 	 I . 
' Cerpaná Nd' ,Z I

D't d' IO ., I 	 I azm uvnena " e ocerpana. , 	 .. a um po ama peraeny Stav realizácie " opravnena suma , , 
P. c. I Kod IT MS I Nazov projektu I ŽoNFP program projektu k08/2015 opr~v~ena suma k 08/2015 opr,av~ena suma 

(EU+SR+vl.) v € (EÚ+ŠR+vL) v € (EU+SR+vl.) v € 

NFP25120220978 Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou 2015 OP KaHR príprava zmluvy 769 166,10 0,00 730707.80 

2 24140110284 Intenziflkácia separovaného zberu v meste Prešov 2013 OP ŽP vrealizácii 512 776,00 379 315,20 126 787,76 

3 26120130054 Aktivni seniorl-atraktivne mesto 2012 OPV V realizácii 167439,79 46640.54 114759,29 

4 22120120034 Zariadenie pre seniorov Náruč. Veselá 1, Pre$ov 2009 ROP V realizácii 1 793865,28 0,00 1 704 172.02 

5 22110120653 Mesto Prešov - ZS Májové námestie 2009 ROP V realizáCII 1 395460,08 1 254 884,42 133 546,88 

6 27110230112 SI (ý plán rozvoja iudskýcr, zdrojov MÚ 2008 OP ZaSI vrealizácii 149683,33 30796,69 112942,31 

7 22110120649 Prešov· ZS Lesnicka 2009 ROP Riadne ukončený 1 544015,77 1 500482,12 

8 22110120650 Prešov· ZS Prostejovska 2009 ROP Riadne ukončený 1 103805,43 1 076964,35 

9 22110120667 Prešov· ZS Smeralova 2009 ROP Riadne 

10 22110120298 Prešov ZS Srobárova 2008 


11 22110120178 Prešov· ZS Kúpeiná 2008 ROP 


12 22110120768 Prešov ZS éeskoslover1Skej armády 2008 ROP 


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


14 26110130070 interaktívne vyučovanie-moderná forma vzdelávania 2008 OP V Riadne ukončený 117670,09 79211,77 


15 26110130287 IPodporme rozvoJ vzdel. nad deti pre zajtrajšok 2009 OP V Riadne ukončený 134011,73 111 570,30 


6 27120130271 Kancelária sociálneho poradenstva 2008 OP ZaSI Riadne ukončený 130709,70 76639,38 


17 27120230029 IMosty z chudoby 2009 OP ZaSI Riadne ukončený 87 004,00 66871,21 


8 27120130195 TSP v obci Prešov 2010 OP ZaSI Riadne ukončený 117 307,31 99865,56J 


19 27120130391 Sociálna práca v komunitách mesta Prešov 2010 OP ZaSI Riadne ukončený

-t----
20 26110130225 Klúčové kompetencie a školský VP 2009 

21 27120130440 Program sekundarnej prevencie problémové správania 2010 

22 21110220038 Elektron~áciaslu~ebMes~Prešov ___ ~_ 2013 ___J__~O_P_IS~~M_im_m_ia_dn_e_u_ko_nc~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
2922916,04 

http:46640.54
http:730707.80
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Mesto Prešov 

a) Implementované projekty od 01/2015 - 09/2015: 

l. 	 "PreJov - námestie" 

ReKionálny operačn.V program 


S7AV: implementuje sa 

Ciel' proiektu: 


• 	 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov ZS prostrednict\'om rekonštrukcie a 
vybavenie objektov informačno-komunikačnou technológiou: 

Bola ukončená rekonštrukciu lO-tich stavebn}'Ch objekto\ z 1~-tích reali/ovala lirma 
Eiffage Construction Slo\ enská republika. S.LO. v zmysle Zmlll\) o poskytnutí NFP č. 
72211012065301 zo dňa 14.6.2010 ajej následn)Th platn)ch dodatko\. ako aj 
Zmluvy o dielo Č. 201200438 70 dňa ,05.2012: 
Rekonštrukcia - stavebné práce pozostávali z rekonštrukcie olwodmého a strešného 
plášťa. v)'meny exteriér. \)'plní ot'OI'OV a copilitm. rekonštrukcie \/ducholcchniky. 
v)meny zdra\otechniky. keramick)ch dlažieb a obklado\. prestierkO\ an ie stropo\ a 
neobložen)'Ch stien. hygienické náter) a \'yba\enia soc, zariadení lTI. V r{(mci 
strešného plúšťa sa /realizonlli no\0 hydroizolačné a tepclnoizolačné \ r:-:t\). 
Preil1\csti,wané fin. prostriedky La stm ebné prúce \ celk('\ej sume 1.661.9:18.6:1 f: 
Nezrekonštruo\[ltlč st<-l\'ehné objekty SO Ol (\ súčasnosti mú \ prenújme IlJS) (I SO 
04. ktoré \' zmysle ZmlU\y II poskytnutí NFP Č. 110 120ó.'130 I mesto mulo 

realizo\ať z \lastn)ch zdmjo\. V súčasnosti sa pripnl\ujc iiadosť II P('skylnutie 

dotácie na zateplenie /. El1\iľl.lnmcnt(me!Jo fondu (\ilf. časť b). 

Kolaudácia prác financo\an)'ch z ROP (1 O-tich sta\ ebl1)ch objektl \ ) .ie ukonč<.:nú.


'
Na 	RO pre ROP boli zaslané: 

l. 	 7ú\'Cľcčná l11onitoľO\élcia sprú\ a 
2. 	 /ó\crečná žiadío-lsľ o platbu - reľundačnú \ cclko\ cj stlmc í,ll'rú\ nen) ch 

\)da\'ko\' 80.363.29 {--'. 
/-Zeali/úcia projektu bude ukončenú a} l'U scl1\úlenÍ /ú\cn.'č!k'.i illonil<.ll\l\ acej sprú\ y. 
sch\úkní záverečnej 7Íadosli II platbu ti jej uhradcní na banko\) účet I11c~ta. ľ\úslcdlle 
bude mesto 5 rokc1\ lllonitorO\ aľ dupullo\ é uka/o\ alck proÍL'kw 

) 	 "Intenzifikácia separm'{lIléllO ;.herIl l' meste Prešm'" 
.... _ 	.........._- ---".~_._.. 


RÁ ť. l(Jns Ul l_JI)'"}-ľU 

,)'7:1 l' !mpk·m~!\ll1i~ sa 


( 'idIJroje/\llI: 

• 	 lnlcn/illko\'ať sťpanl\ all) zbcr \ mestc. 
• 	 /\ ľ objem \ysepan1\an) ch zložiek komunúln) ch (\dpmlo\ 
• 	 Vyl\oriť a udržať tri pracO\ né micsta pre príslušníhl\ i\!RK, 

Realidlcia hlavnej akti\it.' projcKtu bula ukpnčcnú \ /1l1~slc /Illlu\; u pu,k;tl1utí ~lďP 
č. 0-+-+ 1:VW!20]J (i. Č. 201-+00(15) 7() Jľw 02.01.201-+: 
Dodú\ ku 2 \o/idiel a kOllUljl1Cľll\ na trieden) zber rcali/l)\ula lirl11H RLf)( )X. S.r.o. 
\ /mysle kúpnej zl1l1ll\: /0 dll<1 29.10.201-+. 

http:80.363.29
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Mesto Prešov 

Vozidlá a kontajnery na základe zmluvy o prevádzke majetku nadobudnutého z NFP 
medzi Mestom Prešov (Obstarávate!") a Technickými službami mesta Prešov a.s. 
(Prevádzkovate!') boli ponechané Prevádzkovateľovi k prevádzkovaniu. 

RO pre OP ŽP boli zaslané: 
I. 	 záverečná monitorovacia správa 

záverečná žiadosť o platbu refundačná v celkovej sume oprávnen~ch 

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

seniori - atraktívne mesto", TT/'rfS: 26120130054 
()pera{ný proY,/'Wll V::de!címnie 

,~T41': implementuje sa od I X.09,20 13 do 31.10.2015 
Nakorko kontrola \erejného obstarávanie na firmu zabezpečujúcu školenia seniorO\ bola 
zo strany V)skuml1t:j agentúry časovo náročnú. realizácia aktivít projektu bola na zúklade 
žiadosti Mesta Prešo\ pn:dÍžená do októbra 2015, 

('i(dom proji!klllď 
• 	 z\)šiť halitu ži\ota selllorov v meste Prešov prostreclníctH)111 eľalšicho 

vzdelá\ ania s dôra/om na ľOZ\oj krúco\'}'ch kompetencií a ich prehlhovanie 
Hlm'né (/kril'iry: 

J. J. 	 ()sohnostnj' ro::\'()j (ak t i \ i ta plánovaná na 09/2015-10/2(15) 
J.2. 	Základy p(}6ruc\J\~ú'h ::mÓ70S/ í (aktivita prebieha 08/2015 1(V20 15) 
l. 3. Ldra\'()\'(!d{[ (akti\ita prl'bi~ha 09/2015-10/2(15) 

J,.J. Jnraf7t!fOní komllllikáciu (ukončená akthita) 

/.5. Zdn/l'/ 5mll1.1'·{f.\''; (ukončená akti\ita) 

l.f>. 7.úkJ{/(~\jiJl((l1('I7i!i.llri.írl1ej u sociú/nej gru!1Iolllo.\1Í ({ komllllikúciu \ /Ímdllli 


l'aejllci .\pn.Íly (gkti \i la plúl1onll1á na 09/201 I 15) 
l. -	 Zúhrudkúrslm (}mcillÚnll'O (ukončenú aktivita) 

4. 	 "Zariadenie pre sel1iorm' Sárll(\ Jese/á J, 08001 Pre,(:(w", JTM...<": 22 J20J2(J(J34
--- , .. 	 ..............._--~._--~-"--.~-~~--_.. 

S7A f ': implemcntuje sa 

( 'ie liJ/n projek/ll: 


• 	 h}šenie rozsahu a k\alil\ Pos~)l()\an)ch sociúlnych služieh \ Zariadení prl' 
SCniOfll\ !\úruč. PrCŠ(l\: 

Rekonšlrukcia sta\chnL- práce po/OslÚ\ajú z ľekonštrukciL' oh lldo\élhl a slrešného 
plášťa. \~l1lcna c.\:tl'rién1\)ch \)plní otvorov. doblldmanie bal~ó!l()\ a ľl'kUnštľl1~cia 
kotolne. Rieši sa príSIi.t\ha prc ergotewpiu a prftčO\l111. \}st<l\bu multiťunkčného 

ihriska il taktiá /.ahe:rpcčcníe ohľl'\U nv slncčll)mi kolektormi umicstncn\ 1111 na 
streche. 

Zhť1lutic -~ od prípran :;i.iadosti (2...QQshtl1utíe nenÚnatného finančného pťíspnlu (\JFP }: 

03.09.2009 Podaná žiath,ť \) \lFP na RO ROP 
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Mesto Prešov 

17.05.2010 - Oznámenie o schválení ŽoNFP 
01.07.2010 - podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP č. Z 12012003401 

- 28.12.2010 - 1. Dokumentácia z procesu VO (užšia súťaž) -zaslaná na RO ROP 
09.03.20 II - 2. Vyhlásenie VO (užšia súťaž) 
15.08.2011 - 3. Opakované VO (podlimitná zákazka) zaslané na RO ROP 
13.07.2013 - 4. Vyhlásenie nového VO (užšia súťaž)- externá firma COA RLSKOV 
06.03.2014 - 5. Vyhlásenie nového VO (podlimitná zákazka)- exter. firma SQM, S.r.o. 
8.12.2014 - zaslaná na kontrolu na MPaRV SR (RO pre ROP) kompletná overenú 
dokumentácia z verejného obstarú\'ania ako aj žiadosť o zmenu projektu tj. posun 
začiatku a ukončenia realizácie hlavnej aktivity. ako aj posun ukončenia realizácie 
aktivít projektu. 
01.04.2015 - doručené oznámenie o v)'slcdku kontroly dokumentácie z VO pred 
podpisom zmluvy a výzva na uzanetie zmluvy o dielo s firmou MOVYROB, Prešov: 

01.04.2015 - prevzatie staveniska ťirmou MOVYROB. Prcšov. 
19.05.2015 - podpísan}' Dodatku Č. 4 k Zmlmc o NFP s vysúťažen)'111 a schválen}'m 
rozpočtom stavebných prác; 
17.06.2015 - zaslaná žiadosť o platbu č.I vo v)ške 860053.56 €' oprávnen)'cl1 
výdavkov; 
08.07.2015 - zaslanie :2:íadosti o predíženie termínu uKončenin rcalizúcie stawbn)'cl1 
pníc o I mesiac (do 09/2015). Skutočnú real izúcin stm'by tGK bude 5 mesiacov od 
prevzGtia staveniska. 

13.08.2015 - Žiadosť o zmenu projeKtu élkccptovanú RO pre ROP Ll termín ukončenia 
realizúcie hlavnej aktivity (sta\:by) prcdížcl1)' Jo 1.9.20 1:5 a termín uKončcl1ia 
realizácie aktivít projektu predížen} Jo 31.10.2015. 
02.09,2015 - schválená žiadosť o platbu (ŽoP) \'0 \\šKe 860053.56 t' (z toho 
spoluúčasť mesta je v sume 43 000.00 
10.09.2015 - uhradená ZoP Č. l na banko\\ účet mesta Prešov. 

5. "Nrírodli.V projekt: KO/1luititlié cClltrá ",ITMS: 2 7120130553 
---._.~ ..._... _._--

OpcJ'(/(~I1.Ý jJr0Kram Zwncsflwnosť (l socící/IlU illkíúúu 

.\'7>1 Vť implementuje sa od 01.01.2015 31.1 O.2Cl 15: 
refundúcia miezd vrútane Od\'(lc!C)\ za zamestnú\atcľa školenie pre -+ KOI1lUniUl)ch 
pracovníko\' 
materiálne a technické vybawnie: Kancelúrske potreby a bťŽn) spolľcbn) matenúl. 
záklminé interiérové vybmcnie. \')'fJllčtod technika (2 ks počítač()\. 1 ks l1otcb()ok, I ks 
tlačiareľ1. l ks kamcro\') monitorO\ací systém) 
metodická podpora. vzdelú\Hnie. superdzia 

Teréuna sociá/IIa \' obciach", JTl/S: 27120130525 
._--_.... 

OpC!'O(I1}) program Zwncs/110110Sť ({ sociúlllo inklú:::io 

S7~1 . implementuje sa od 01.01.2013 do 31.1 ().20 15: 
ľcťundúcia miezd \Táta!1(.~ ochoclo\' za Zélll1Cstllá\'atcl'a. škll!enie terénnych praco\lliko\ 
4 terénni socinlni pracovníci il I asistent terénnych . nych prncu\Jlíl\.O\ 

http:860053.56
http:860053.56
http:09.03.20
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b) pripravované žiadosti o NFP: 

V zmysle Smernice primátora mesta Prešov SP-ll Postupy pre spraco\'anie. financovanie 
a implementáciu projektov)!ch zámerov pripravuje aSR - ORP v termíne 09/20 15 ~ 10/2015 podať 
nasledcwnú žiadosť o NFP: 

Prešov" 

Názov projektového zámeru: ..Zalep/enie ZŠ a ZUŠ - iHájové námeslie 1, Pre,~ov" 
Program: Environmentálny fond 

Gestor programu: Ministerstvo životného prostredia SR 
Činnost': L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich vcrejn)!ch 

budov vrátane zateplenia 
Celkové predpokladané v)'davky: 353,740.- € 
Požadovamí v)'ška NFP: 200,000.- € 

Spolufinancovanic: min, 5 ~i() z celkov)'ch oprú\I1ct1) ch \) davko\ 


Zdroje žiadatel'a celkom: 153.740.- € 

Predpokladan) termín realizácie: 2016 

Tnanie projektu: 9 mesiacov 

l\liesto realiz;;ície: mesto Prešov 

Ciele projektového z~ímeru: - b')šcnie energetickej hllspoJúrnosti budO\ ZS 
prostrednícl\oll1 rekonštrukcie, 

Oprávnené aktivity: Rekonštrukcia stavebné prúce pozostÚ\ajllce 
z rekonštrukcie obvodo\\~ho a strešného plášfa. \)111en) 
exteriéro\)ch v)'plní otnmH. rekonštrukcie 
\zduchotechniky. prcstierko\élnie stropo\ a neoblo/.el1)ch 
stien. V rámci strdného plúšťa sa zrealizmali no\é 
hydroizolačné a tepelnoizolačné nst\"y, 

Prepojenie na PBSR mesta Prcš~,: (ľ\únh PRľ\! 201 ): 
Pril)ritná oblasť: V\Chl)\a a \/lklá\ilnie detí il mlúdôe: 

Cicľ 8: Sb alitniť \ ych()\ no-\zdelú\ ací prou:~ 7,H.ladll;' ch škút: 
Opatrt.'llie X,I: Rd,;,ol1štrllkcie budo\ il ilrcúlo\ a \ \ hm eniil 
šKobKCj infraštruktúry oplimalizo\ilncj siete ZŠ 

Shn: pri pnn o\an~, 

O.ítum podania projektu: do 09,]0,20]5 (dútull1 ukončenia \~z\y) 

,-",'{ill" Wi[)ľUl'C'lwsli dOkll!l/cll/iÍcie k :::iw/ustÍ o ,\FP c/OiLícJiL 
Spť:Jl:onll1ú pľlljcklO\Ú dokull1cntúcia: 
Ircal i/ll\ ané \eľejné obslar{1\ anic na dodú\ meľa sta\chn)ch pnlc Ll ppdpísanú Imlma II dielo 
Č. 20 12(J(J..j.3H: 
Spraco\ an~ energctick) audit a energetick) cerliľikút na ) objekt 7úkladncj 
Y:dané prú\oplatné sta\cbné po\olcnie. 
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EURÓPSKA ÚNIA 

l\ll,-";ISTFRSTVO IIOSI'ODAH-STV.\ SI,()VEN~KE.J HEPlBLlI(\ 

Mierovú 19. R27 [5 I 

(, 2 J () 

ROZHODNUTIE 

O SCHVÁLENi ŽiADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRíSPEVOI< 

Ministerstvo hospodárstva SlovenskoJ republiky ako Riadiaci ol'gilll pre Oporačllý program 
I<Otlkuroncieschopnosť a hospodársky ľast na základe žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok 

Mesto Prešov 
Hlav!lá C80 0'1 FJrešov 
I OC~~276L!6 

KaHR-22VS-1501 

NFP2S'120220978 

dtla 3,7.2015 pm opatrene 2.2 E3udu',é1m(9 (J Illoc!ulI7!Z{win (;SlUt!O/llél plU 

mesló o obce o poslíytovaniu ISIVél l' chlasti aj .Žiélc!ost alebo 
,žiadosť o NFP") rozhodlo vsúlade s § 14 zl nasl. zákona č, 528/20013 Z. z. o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov Európskello spoločenstva 

o s ch v it len í žiadosti 

s i\FP 730707,79 EUR 

(slovom: sodemstotridsaťtísícsedolllstoscClCI11 Cl;I' a sedornclesiatdevjť COlltoV). 


celkové oprávnené vo 769 IO r::UR 

NFP maximálna a nesmie v líz<'~Cle 

O CI Ô vod nell i e: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci 
orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast schválilo 
žiadosť, nakol'ko boli so;rlené utia stélrlove!,é lfo na 

nie žiadostí o NFP. 



P o II Č e nie: Proti tomuto rozhodnutiu o schválení žiadosti nie je možné podať žiadosť 
o preskúmanie rozhodnutia o schválení žiadosti. Žiadate!' má právo využiť všetky zákonné 
prostriedky na ochranu svojich ohrozených práv a právom chránených záujmov v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä zákon Č. 9/2010 Z z. o st'ažnostiach 
v znení neskorších predpisov). 

V Bratislave 3. augusta 2015 

JUDr. Vazil Hudák 
minister 

!'/'i/o!lo L: J' Jdt'lIfij/kácia neoj!l'lÍl'lIen/'ch \')ído\'ko)' 



Skupína výdavkov
Názov aktivity Nazov výdavku Poznámka 

podpoloík3 

1,44 f/ks, l"to 

-: z 2 



že' 

":f' 

vybrané $vietidi(;j 

káblovým veden im, ktore 

a l počtu doplnených svietidiel 

doplnenia kabiu ;e 

0,00' 

Neo~rávnená poloíka. Zabeqečenle 

má b't'ť lahrnutá v cene 

demontáže verejnóho 

osvetlenia. 

Intenzita pomoci 

Intenzita pomoci, NFP % I Uznaný opravnený výdavok I Suma schváleného NFP 

(éS 730 707,79 

~1 ..., --; 



Stra:'8Mestské zastupitel'stvo mesta P 

UZNESJl:l\IE 

z mimoľiadneho zasadnutia 

Mestského zastupitcl'sha Ilu'sta Prešo\ 

(Itla: 8.6.2015 	 čÍs Io: 96/2015 

l.: spníye o pľedložcllÍ žiadosti l) llellá'ľatll~' nllallčn~ príspevok s Ilúz,om ,,!\lodemiz<Íc:ia 
,ert.iného os\'etlenia Y l1lestt Prtšoy LED tcchno\bgiou" 

\Iestské zastupitcl'st\o mesta Prešo,' 

berie na ,edomie 
spľ~í\ll (l plúlložení Ži,luosti o nCnÚ\Tdtn)' lil1al1Cll~ priSpC\ilk s nÓ/\\\lll 

.. f\1oueľJlilÚCia \cn:,in..':!1u os\'etknia \' meste I)rcš\l\ I 1,1) 1cC1l 11p l 

a sc:h,aľujc 

J, 	 J'ľcdlu:>\.'nie :>Íadosti o nCIlÓ\T,ltn~ til1,lI1čl1~ príSIX\ok (NI·P) \ ľ~'II11Cl UP,llľCl1iél ~,~, ()Il , [IR 
na reéil í/.éíciu projektu: ..J\ludemÍ/.:Jcia \cľcjnélw ié1 \' !11esk' Pľl'~(l\' !.L[) Il'chlh\l<\~i(1Lľ·. 
hlpľ\ bude ľe;:tliZO\él!1\' \' mestc Prešo\:. 	 . 

J 	 zabezpcčenie realiócie jektu \' bde s podmienbl11i p\lskytnutiél pomuci: 

i, 	fabl'zpcčcnic ľíl1~lnČi1~'ch prIPstrí~'dku\ na ~p()lllľin~lnl'U\ an i ,--' rcali.!p\ ,-lnl.~!l{) l'ľuj ___ ktll \ {l \')'-škc 
ľOzdi-:lu ú'lku\)ch \ pru ~l pll:;b 111 II il' 11 II ,\1 II \ S 1,\ldI111l'nbmÍ 

po:;kyl11ll1ia pomoci, 

i\lgr \1~lľlil1\Ll 'k~L\II)\ 

F 1\! 'SP-OU']"l 


