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Informatívna správa o stave realizácie schválených I;; Vydanie: J 
investičných akcií mesta Prešov 

Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z ll. zasadnutia 
Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

dňa: 21.9.2015 číslo: ........./2015 


k informatívnej správe o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov 

Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov 

berie na vedomie 

informatívnu správu o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov. 
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9 Informatívna správa o stave realizácie schválených Vydanie: 1 
investičných akcií mesta Prešov 

Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Predmetnú informatívnu správu predkladáme na základe uznesenia MsZ č. 33212013 zo 

dňa 30.1.2013, ktorým MsZ požiadalo primátora mesta predkladať pravidelnú správu o stave 

realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov na každé riadne rokovanie mestského 

zastupiteľstva. Uznesenim MsZ č. 338/2013 zo dňa 18.2.2013 bol spresnený rozsah požadovaných 

informáci! uvádzaných v materiáli a uznesen!m MsZ Č. 506/2014 zo dňa 5.3 .20 14 došlo k zmene 

periodicíty predkladania materiálu na raz štvrťročne. 
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Mesto Prešov : Výtlačok: 

Dňa 26.01.2015 na 3. zasadnutí MsZ v Prešove bolo prijaté uznesenie MsZ v Prešove č. 
2112015 k návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2015 s výhľadom na roky 2016-2017. Schválené 
investičné akcie sa nachádzajú v tabuľke spolu s investičnýnú akciami, ktoré boli schválené: 

dňa 30.3.2015 na 5. zasadnutí MsZ v Prešove v rámci RO č. 2 (uznesenie MsZ č. 50/2015), 
dňa 31.3.2015 - RO č. 3 
dňa 5.5.2015 - RO Č. 4 
dňa 13.5.2015 na mimoriadnom zasadnutí MsZ v Prešove v rámci RO č. 5 (uznesenie MsZ 
Č. 89/2015), 
dňa 1.6.2015 - RO č. 6 
dňa 29.6.2015 - RO Č. 7 (uznesenie MsZ č. 11512015) 
dňa 30.6.2015 - RO Č. 8 
dňa 5.8.2015 RO Č. 9 

. ~~~-~-~-

I1 !'" S.bdloné Uznesenia MsZ..,.. I Názov stavby OU 
fin.S ~ 

;:. prostriodky
>ú 
~ 

r.k2015 

I 911 ! PD a AD - Cintorfn Šváby - I. etapa 5 20000 Ciastky schválené uznesenim č. 21/2015 
~ ICintorfn Šváby - arch. výskum 7000 : 

Mestský clntortn Švábv i 200 000 
Na stavbu je spracovaná PD z roku 2011. Vzhľadom na limitujúce fmančné prostriedky schválené na samotnú realizáciu 
na rok 2015 je nutné, na základe odporúčani z uskutočnených pracovných rokovanI, prepracovať poslednú verziu PD 
z roku 2011, t.j. l. etapu - časť "Au ešte na menSie samostatné sektory, na základe čoho bola vystavená objednávka na 
flI1l1u STOA architekti plus, s.r.o. Prešov. Sprncovanie PD do 3l.týždňa 2015 (31.7.2015). Po dodaní PD boli spracované 
podklady potrebné pre proces VO dňa 6.8.2015 doručené na úsek VO. V súčasnosti prebieha proces VO na lJlotoviteľa 
diela. Otvárnnie cenových ponuk sa uskutočni dňa 30.9.2015. 

1122 , Cbodnlk a "xkIocbodnlk s VO ul. SoUvarská I 5 I S 10000 I Čiastka séhválená uznesenim č. 2112015 
Na stavbu je spracovaná PD flI1l1oU Woonerf, s.r.o., Prešov z 0912014. Celá stavba bola rozdelená na štyri časti (A, B, C 
aD). Vroku 2014 bola zrealizovaná časť D v sume 34 518,49 €. Na tento rok bola schválená čiastka 10000 €, ktorá 
nepokryje náklady na výstavbu ani jednej z nerealizovaných časú. Z uvedeného dôvodu bol podaný návrh na 
prero7.delenie finančných prostriedkov do RO č. IO. 

I>-11426J Skat"park '- "- '- '- "- '- ----:4"] S 19500 I Čiastka schválená uznesenim Č. 2112015 , 
! Na stavbu je spracovaná PD z roku 2014. Následne boli spracované podklady pre proces VO, ktoré boli zaslané na úsek I 
. VO. Dňa 4.3.2015 bola vyhodnoteaá doručená cenová ponuka ako nevyhovujúca z dôvodu, že prektočila schválenú' 
čiastku fin. prostriedkov. Ďalšia cenová ponuka bola doručená dňa 30.4.20 IS. Po jej vyhodnotení bolo zistené, že aj táto 
cen. ponuka prekročila finančný limit. Následne bol oslovený priamo výrobca prvkov do skateparku, ktorého sme 
požiadali o zaslanie cenovej ponuky. 
Dňa 2.6.2015 bola podp!sam\ objednávka č. 201500427 s firmou Techramps, Krnkow vo výške 18970 € na dodanie 
a namontovanie herných prvkov mobiliáru pre Skatepark., ktorá bola zaslaná zhotovitel'ovi. Preberacie konanie stavby sa 
uskutočnilo 15.7.2015. Stavba je ukončená. 

1466 I PD- Rekonitrukcia ul. Jarková ~~ I 4 I PDl7500 I Čiastka schválená uZnesením Č. 21/2015 
: Dňa 122.2015 sa uskutočnil výber staveniska, kde boU zadefmované podmienky pre spracovanie PD. Následne boli I 

spracované podklady pre začatie procesu VO na vypracovanie PD, ktoré boli dňa 15.4.2015 odoslané na úsek VO. Dňa 
29.4.2015 bol z úseku VO zaslaný mail s menom víťazného uchádzača Ing. arch. Ján Kunec. Víťazná ponuka bola 
12298 € s DPH. Listom zo dňa 20.07.2015 bolo odborom úPaSP odporúčané uzatvoriť ZoD na vypracovanie PD 
a následne aj ďalšie stupne PD s Ing. arch. Janou Pasl0rokovou,. Predložené referencie dáva,jú vyššiu zániku dodania 
kvalitne spracovanej dokunlentácie z hľadiska komplexného riešenia historického územia mesta Prešov (s manželom sú ' 
spoluautormi rekonštrukcie Hlavnej ulice v Prešove) ako referencie Ing. arch. Kuneca. Na základe toho bola spracovaná 1 

ZoD, ktorá bola dňa 4.8.2015 podpísaná. Cena za vyhotovenie PD je 13350 € s OPlI. Termín dodania PD je do J 
15.12.2015. 
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1223 I Úc TATRAN Prešov (Jazdecký areál) IITs 100000 ICiastka schválenáuznesenlm č. 2112015J 
Na predmetnú stavbu bola zaslaná žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti vo výške I 
216,36 €. Naše oddelenie listom dňa 13.4.2015 požiadalo OSMM o majetkovo-právne vysporiadanie, keďže na : 
predmetných pozemkoch Mesto Prešov nie je 100"10 vlastník. Stavba sa bude pripravovať až po majetkovo-právnom 
vysporiadam. Samotná realizácia v roku 2015 je nereálna. 

1529 I Realizácia VN preložky lPZ Záborské I I S 24 oóiiTčiastka schválená uznesenim č. 5012015 
: Na stavbu je spracovaná PD firmou Ml projekt, s.r.O. Šarišské Michaľany, ktorá bola dodaná v 0412015. Následne bola! 
, podaná žiadosť na zlúčené územné a stavebné konanie na prislušný stavebný úrad. . 

15 s celkovou výškou nákladu stavby 16 
,ba je uknnčená. 

1536 	 Plochy pre prlstreiky MHD - Zákla~ (uL 21 PD+S Čiastka schválená RO č. 7 7.0 dňa 

Bjôrnsonova, Hollého, Zimný štadión, kára, až 10000 29.6.2015 
, rázcestie Šidlovec - obo'strannc .._._.' 5 

Po s:chválénf finančnyen prostrIedkov ft na Základe usl<utoCnene!1o p :ieskumu trhu na spracovanie' PD bola dňa 3.8.2015 
podpísaná objednávka č. 201500559 s firmou Stavoprojekt, S.r.o. Cena za vypracovanie PD je I 198,80 € s DPH. Termín 
dodania PD je do 6 týždňov (18.9,2015). Po dodaní PD naše oddelenie spracuje podklady potrebné pre proces VO na 
zhotoviteľa diela s predpokladom realizácie do konca roka 2015. 

1503 I Výjazd z bočného parkoviska úL M. Neipora 	 400 iastka schválená RO č:3Zo dňaII I'PD 
! ... . S 2000 31.32015 (rezerva VMC U 

Dňa 23.4 .20 15 sa uskutočnil výber staveniska, kde boli zadefinované podmienky p're spracovanie PD. 
Na základe toho bol urobený prieskum trhu, ktorý zabezpečovalo odd. lC. Uspešným uchádzačom bola firma 
Stavoprojekt, S.LO. Prešov. Víťazná cenová ponuka za vypracovanie PD je 360 € s DPH. Na základe toho bola vystavená 
a dňa 1.6.2015 podplsaná objednávka č. 201500430. Termin dodania PD je do 8 týždňov od podplsania objednávky. 
PD bola dodaná. Po dodaní PD bolo zistené, že schválené fin. prostriedky nie sú dostačujúce, Z tohto dôvodu bol 
požiadaný VMČ č. 1. aby v zápisnici na zasadnutí VMC dňa 7.9.2015 navýšil tÍlto čiastku o 176 €. 

1504 : Chodnikku Kauflandu . 	 1 000 Ciastka schválená RO Č. 3 zo dňaII IPD 
i . S 20000 31.3.2015 (rezerva VMČ č, 1) ...~ 

Dňa 23.4.2015 sa uskutočnil výber staveniska. kde boli zadefinované podmienky pre spracovanie PD. Následne bolí 
: spracované podklady potrebné pre proces 	VO na zhotoviteľa PD, ktoré bolo dňa 14.5,2015 zaslané na úsek VO, Dňa 

22.5.2015 bol z úseku VO zaslaný mail s menom víťazného uchádzača - firma Stavoprojekt, S.r.o. Prešov. Víťazná cenová 
ponuka na zhotovenie PD je 936 € s DPH. Na základe toho bola vystavená objednávka č. 201500405, ktorá bola dňa 
25.5.2015 podpisaná a zaslaná zhotoviteľovi PD. Termin dodania PD je do 8 týždňov od podpísania objednávky. Po 
dodaní PD boli spracované podklady potrebné pre proces VO na zholoviteľa diela, ktoré boli dňa 8.9.2015 zaslané na úsek 
VO, V súčasnosti prebieha proces VO. 

1505 I~RoZ§irenieparkoviska ul. llmeralova č. 27-29 II I PD 1200 I čiastka schválená RO č. 3' ro dňa 
i .. i S 10000 1 31.3.2015 (rezerva VMČ č. l) ! 

. Dňa 23.4.2015 sa uskutočml výber staveniska, kde boli zadefinované podmienky pre spracovanie PD, Následne po ! 
I uskutočneni výberu staveniska a na základe doručených stanovisk od odborných útVilľOV a organizácii bolo členmi VMČ I 
. rozhodnuté, že sa upúšťa od realizácie predmetnej investičnej akcie. Finančné prostriedky boli v rámci zápisnice VMC iO, I 

zo dňa 7.9.20 15 presunuté na iný účel. 

1506 : Cesta od ZŠ M. Neipora po uL A. Duchoňa i I I PDl 700 ICiastka schválená RO č. 3 zo dňa 
!.. . 31.3.2015 (rezerva VMC č. I) ---J 

Dňa 23.4,2015 sa uskutočnil výber staveniska, kde boli zadefinované podmienky pre spracovanie PD. : 
Následne boli spracované podklady potrebné pre proces VO na zhotoviteľa PD, ktoré bolo dňa 14.5.2015 zaslané na VO, I 
Dňa 22.5.2015 bol z VO zaslaný mail s menom viťazného uchádzača - firma Stavoprojekt, S.LO. Prešov. Víťazná cenová 
ponuka na zhotovenie PD je I 620 € s DPH. Na základe toho bola spracovaná ZOO, ktorá bola podpísanä dňa 1.6.2015 
a zaslaná zhotoviteľovi PD. Termin dodania PD je do 8 týždňov od podplsania ZoD. PD bola dodaná. Finančné 

prostriedky na realizáciu v roku 2015 VMC č. I neschválil. 

1543 Realizácia plynulosti dopravy na LeVočskej IU~I PD+S : Čiastka . schválená RO č. 5 zo dňa I 
: nlici .~l 95000 113.5.2015 (uznesenie MsZč. 8912015) 

F - MsÚ/SP-Ol/12/1 
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Dňa 7.9.2015 sa uskutočnil výber staveniska, kde boli zadefinované podmienky pre spracovanie PD. Následnými 
pracovnými rokovaniami došlo k zníženiu rozpočtových nákladov na realizáciu stavby z dôvodu, že sa nebudú realizovať 
výkopové práce, al. prenos dát bude zabezpečený mobilným systémom prostrednfctvom modemov. Usporené fin., 
prostriedky budú použité na mv. akcie v rámci RO č. IO. 

1507 I Detské ihrisko ul. Obr. mieru č.29-35 a ČsL I2 ;PD 40QTCíastka schválená RO č. 3 zo dň. I' 
I . armádyč.I-7 	 S 5180 I' 31.3.2015 (rezerva VMC č. 2)l' 

, I' PD -180 Cíaslka schválená RO č. 9 zo dňa, 
_..,-;-~~,....",.-L,-;-;::"----;_~~5"'.8:::;.2"'0:.:.15"--_ ' 

Dňa 30.4.2015 sa uskutočníTvýber staveniska, kde boli zadefmované podmienky pre spracovanie PD. Na 7áklade toho ! 
: boli spracované podklady potrebné pre uskutočnenie prieskumu trhu. Víťazom sa stala Ing. Daniela Komendátová. Dňa 

10.6.2015 bola podplsaná objednávka č. 201500454 a suma za dodanie PD je 220 € s DPH. Po dodaní PD bolí spracované 
podklady potrebné pre proces VO na zhotoviteľa diela, ktoré boli 27.7.2015 ,.aslané na úsek VO. Na základe 
uskutočneného VO sa víťazom stala firma Detské ihriská, S.r.o. Víťazná cenová ponuka za zhotovenie diela je 4 110,60 €. 
Na základe toho bola vystavená a dňa 4.9.2015 podpísaná objednávka č. 201500605 na zhotovenie diela s 100m/nom 
dokončenia do 4 týždňov od podpisania objednávky (2.10.20 j 5). 

L 
1508 T:Úiadenr.;-bezbariérového priechodu smer -2 pD 250 'Ciastka schválená RO Č. 3 zo dňa , Iznl. Obr. mieru na uL Kollárovú S 1200 31.3.2015 (rezerva VMC č. 2) ~ 

PD -IO Ciastka schválená RO č. 9 zo dňa 
"~'-:-::=-=-~c--.-::-;:--::-__~--:-:-~~-!-;=--,-,S::...,._+2010 5.8.2015 

! 	 Dňa 30.4.2015 sa uskutočnil výber staveniska, kde boli zadefinované podmienky pre spracovanie PD. , 

, Na základe toho bol urobený prieskum trhu, ktorý zabezpečovalo odd. IC. Uspešným uchádzačom bola filma ! 


Stavoprojekt, s.r.o. Prešov. Víťazná cenová ponuka za vypracovanie PD je 240 €o s DPH. Na základe toho bola vystavená 

a dňa 1.6.2015 podpísaná objednávka Č. 201500429. Dodanie PD je do 8 týždňov od podpísania objednávly. Po dodani 

PD boli spraeované podklady potrebné pre proces VO na zhotoviteľa diela, ktoré boli dňa 8.9.2015 doručené na VO. 

V súčasnosti prebieha proces VO. 


I~ 

1534 I Dobudovanie chodníka na ul. Októbrovej I 2 PD 400 ,'Ciastka schválená RO č. ti zO dňa 


S 2000 11.6.2015 (rezerva VMC č. 2) 

PD -40 Ciastka schválená RO Č. 9 zo dňa 


5.8.2015 
Dňa 30.4.2015 sa uskutočnil výber staveniska, kde boli zadefmované podmienky pre spracovanie PD. 

INa základe toho bol urobený prieskum trhu, ktorý zabezpečovalo odd. IC. Uspešoým uehádzačom bola ftrma 
. 	Stavoprojekt, s.r.o. Prešov. Víťazná cenová ponuka za vypracovanie PD je 360 € s DPH. N. základe toho bola vystavená 

a dňa 10.6.2015 podpísaná objednávka č. 201500456. Termín dodania PD je do IO !ý1Áňov od podpis.nia objednávky. 
Po dodaní PD boli spracované podklady potrebné pre proces VO na zhotoviteľa diela, ktoré boli po podpise dňa 8.9.2015 
doručené na úsek VO. V súčasnosti prebieha proces VO. 

1217 I Parkovisko ul. Októbrováč.34-40(J..etapa) i 2 S· Ciastka schválená RO č. (, zo dňa: 
! SO 647,37 1.6.2015 rezerva VMC č. 2) .~ 

Na základe PD z I'Oku 2014 boli spracované podklady pre proces VO na zhotoviteľa diela. ktoré boli 15.6.2015 ,,.slané na 
VO. Dňa 7.7.2015 sa uskutočnilo otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk. Odkontrolovaná víťazná ponuka 
bola zaslaná na úsek VO. Vlťaz na zhotoviteľa nedoručil potrebné doklady do stanoveného temllnu. preto v súčasnosti 
prebieha dokončovanie VO na zhotoviteľa prác s predpokladom ukončenia procesu do konca septembra 201 5. 

1535 ! RekonJtrukcia mosta ul. Pod Wil.c hôrkou -I zl PD I 200 Ciastka schválená RO č. 7 zo dňa 
I I havarijný stav . I, 29.6.2015_ ' I 
Dňa 20.3.2015 bola podpisaná objednávka Č. 201500194 na vypracovanie statického posudku na most cez Torysu na ul. 
Pod Wil .. hôrkou. Statický posudok vypraeoval Ing. Ján Dudáš. Suma za spracovanie stat. posudku je 910 € s DPH. Na 
zákl.de dodaného posudku boli spracované podklady pre proces VO na dodanie PD. Dňa 23.7.2015 sme obdržali cenovú 
ponuku na zhotovenie PD od firmy Inžinierský ateliér Ing Jáu Dudá!l vo výške 999 € s DPH, na ktorého bola vystavená 
a dňa 27.7.2015 podpísaná objednávka č. 201500552 na dodanie PD. Termín dodania PD do 37. Týždňa (11.9.2015). 
V prípade schválenia tin. prostriedkov sa bude stavba realizovať v roku 2016. 

S 	 dňa I45 000 " Ciastka schválená RO Č. 7 zo 
'--_-'--_____________l--.L__.. . 29.6.201",-5__~ j 
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Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie v roku 2014, Naše oddelenie spracovalo podklady potrebné pre začatie procesu 
VO na zhotoviteľa diela., ktoré bolí dňa 3.8.2015 doručené na úsek VO. Úspešným uchádzačom bola firma Čopák strechy, 
s.r.o. Prešov. Víťazná cenová ponuka 711 zhotovenÍe diela je 35816,72 € s DPH. Následne bola spracovaná ZoO, 
s predpokladom realizácie a ukončenia prác do 15.12.2015. 

1537 i Bezbariérový nájazd na Levočskej ul. PD 250 Čiastka schválená RO č. 8' zo dňa 

S 1 200 30.6.20\5 (rezerva VMČ) 


;-,"'D'7-j'""5=".7=-.::-200"1:-:5:-s-a-u-sk"'u-t-oč"n-;-il"'vy~·b-e-r"':st-av-e-rus
ňa 7
• -ck-a."',k"'d~e-;-b-o""la-zad~-et:;'in-o"'v"':an'-á"'v-e-c:"n'::;os=':ť stavebných prác a kde bolo""k-on""š""ta-tovllné, že 

úpravu je možué realizovať za podmienky, že predmetom realizáciu budú obe strany cesty (jedna strana je VMČ Č. 2 
a druhá strana je VMČ č. I a tá nie jc finančne krytá). Preto bolo navrhnuté pripravu a realizáciu prác uskutočniť cez RO 
č. IO. 

l 1450 I Parkovisko ul. Sabinovská~. 15-27 3 S 17 463,43 i Ciastka schválená RO č. :í zo dňaj 
31.3.2015 (rezerva VMČ č. 3) i 

~ I I -3529,78 I Čiastka znižená RO Č. 8 zo dňa 30.6.2015 I 
Na stavbu bola spracovaná PD firmou KDS projekt, s.r.o., Prešov v 0812014. Na základe spravovanej PD boli 

, vypracované podklady potrebné pre začatie procesu VO na stavebné práce, ktoré holi dňa 15.4.2015 zaslané na úsek VO. I 

Dňa 30.4.2015 bol zúseku VO zaslaný mail smenom vlťazného uchádzača - frrma ELPIS, s.r.o., Bardejov. Vlťazná 
cenová ponuka za stavebné práce je 13933,66 € s DPH. Následne bola spracovaná ZOO, ktorá bola dňa 28.5.2015 
podpisaná a zaslaná zhotoviteľovi diela. Dňa 10.6.20 J5 bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi diela. Dňa J0.9.2015 sa 
uskutočnilo preberacie konanie stavby. Stavba Je ukonfená. 

1449 IChodník ul. Lesná I 3 I S 28000 Ciastka schválená RO č. 3 zo dňa 

i I 31.3.2015 (rezerva VMČ č. 3) 


I : IS +8 000 Čiastka navýšená RO Č. 8 zo dňa 
I-c:-:--~-, I "~ 30.6.2015 , I 

Na stavbu bola spracovaná projektová dokumentácia firmou KDS, S.r.o. Prešov v roku 2014. V marci 2015 bola podaná 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia. 
Dňa 20.5.2015 holi na VO zaslané podplsané podklady pre začatie procesu VO na stavebné práce. Dňa 3.6.1015 hol ' 
z úseku VO zaslaný mail, kde nám bolo oznámené, že v stanovenej lehote nebola doručená žiadna cenová ponuka - VO 
bolo zrušcné. Po zopakovaní VO nám bolo dňa 24.7.2015 oznámené, že najlacnejšou cenovou ponukou bola ponuka firmy 
CMR, Slovakia s.r.o. Prešov vo výške 28.678,25 Eur. Následne bola spracovaná a dňa 6.8.20 15 podpísaná ZoD, ktorá bola 
doručená zhotoviteľovi diela. Dňa 11.8.2015 bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi. V súčasnosti prebieha realizácia 
stavby. 

1530 ; Odvodnenie, "komunikllcia ti osvetlenie IlCi 3 PD+S 'Čiastka schválená RO č. ~3 7.0" dňa 
, Janoulkovej~. 13 IO 536,57 31.3.2015 (rezerva VMČ č. 3) 

-4470,22 Čiastka znižená RO Č. 8 zo dňa 30.6.2015 
, Dňa 26.2.2015 sa uskutočnil výber staveniska., kde bola zadefinovaná vecnosť stavebných prác. Následne boli spracované : 
i podklady potrebné pre začatie procesu VOna vypracovanie a dodanie PD, ktoré boli dňa 24.4.2015 doručené na úsek VO. i 
. Dňa 12.5.2015 hol z úseku VO zaslaný mail s menom víťazného uchádzača - finna Stavoprojekt. s.r.o., Prešov. Víťazná~ 

cenová ponuka za dodanie PD je 1 500 € s DPH. Následne bola spracovaná ZoD, ktof'd bola dňa 28.5.2015 podpísaná 
a zaslaná zhotoviteľovi PD. Na rok 2015 nie sú schválené finančné prostriedky na realizáciu diela. 

11509 IpD - Chodnik ul. Fintická' ,--" I 3 1 PD 4000 ICiastkaschv<llená RO č.)' zo dňa 
i , " 31.3 .20 15 (rezerva VMČ č. 3) I 

Dňa 19.5.2015 sa uskutočnil výber staveniska., kde bola zadefinovaná vecnosť stavebných prác. Ná,ledne boJi spracované I 

podklady potrebné pre začatie procesu VO na vypracovanie a dodanie PD, ktoré boli dňa 14.8.2015 doručené na VO. Dňa 
16.9.2015 bol z úseku VO zaslaný mail s menom viťaznébo uchádzača - lSPO, s.r.o. ProSov. Víťazná cenová ponuka je 
3982,01 € s DPH. Na rok 2015 nie sú schválené finančné prostriedky na realizáciu diela. 

1510 , Ul. Fintická - Ix prlstre§ok MHD 3 PD+S 5 000 ČiaStka schVálená RO č.-3 zo dňa I 
31.3.2015 rezerva VMČ Č. 3) _ 

riDň=a-;;-20~.-;4-;;.2:;;:0715;:-sa-u-s7k-ut:-o-;;čnJ-;-vy-'·"b-er-s-:ta-v-e-n":"is7k-a.,-;k'''d'e~b-07Ia-za---!de-'fi;;-n-o.l..v-an-á;-v-e-c-nos--:Oť:-s.l..ta';;;v'::'eb"'n"'ý"'c7h='p-"ráS'c"'a"'k;.::;'de bolo dohodnuté, že sa '1' 

bude realizovať len l prístrešok. Listom zo dňa 22.4.2015 sme požiadali prlslušné inštitúcie o zaslanie stanoviska , 
k navrhovanému riešcniu budúceho prístrešku MHD. I 
Následne boli spracované podklady potrebné pre začatie procesu VO na vypracovanie a dodanie PD, ktoré boli d~ 
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; 2,6,2015 doručené na úsek VO, Vlťaiom sa stala firma Stavoprojéki, s,r,o so sumou 180 € s DPH, Projektová 
I dokumentácie bola dodaná, Je potrebné, aby VMČ č, 3 navýšil finančné prostriedky na realizáciu prác, V zápisnici zo dňa 

31.8,2015 boli finančné prostriedky na realizáciu navýšené o 3 416,40€, 

, 1511 IÚpravII vnútrobloku ul. Čapajevova č.lO-12 I 3 IPD+S 7 0410 ICiastka schválená RO č, 3 zo dňa: 
:, ,31.3.2015 (rezerva VMČ č, 3) ,~ 
' Dňa 26,2.2015 sa uskutočnil výber staveniska, kde bom zadef'movaná vecnosť stavebných prác, Na základe toho bol 

urobený prieskum trhu, ktorý zabezpečovalo odd. IČ, Uspe!íným uchádzačom bola firma Stavoprojekt, s.r,o, Prešov. 
/ Viťazná cenová ponuka za vypracovanie PD je 840 € s DPH. Na základe toho bola vystavená a dňa 24,4.2015 podpísaná 

objednávka Č. 201500288, Termin dodania PO - do 03.07.2015, PD bom dodaná. Je potrebné, aby VMČ č, 3 navýSil 
finančné prostriedky na realizáciu, nakoľko odsúhlasená čiastka nepokryje náklady, V zápisnici zo dňa 31.8.2015 boli 
fInančné prostriedky na realizáciu navýšené n 6 430,68 €, 

1331 I Parčík Vajanského S I Ciastka schválená RO Č. 3 zo dňa ir'i--" 
. 15865,45 I 31.3.2015 (rezerva VMČ č, 4) 

Na Slavbu bola spracovaná PO f'rrmou KDS projekt, s,r.o" Prešov v 10/2014. Na základe spravovanej PD boli: 
• vypracované podklady potrebné pre začatie procesu VO na stavebné práce, ktoré boli dňa 15.4.2015 zaslané na úsek VO, 
, Dňa 30.4.2015 bol z úseku VO zaslaný mail s menOm víťazného uchádzača - firma PARSON, s,r.o, Vlťazná cenová 

ponuka za stavebné práce je 12 820,30 € s DPH. 
Následne bola spracovaná ZoO, ktorá bom dňa 28.5,2015 podpísaná a zaslaná zhotoviteľovi diela, Dňa 8.6.2015 bolo 
stavenisko odovzdané zhotoviteľovi diela. Dňa 8.9.2015 sa uskutočnilo preberacie konanie stavby. Stavba je ukonlená. 

11454 I Parkovisko 17. novémbra l. 144-156' ! 4 I S' 30000 Čiastka schváÍená RO č, 3 zo dňa 
! ,I " ! , 31.32015 (rezerva VMČ č. 4) I 
! Legisladvna priprava stavby začala ešte v roku 2014, kde na základe priameho zadania bola vystavená objednávka na i 

spracovanie PD. PD napriek opakovaným urgenciám nie je dodaná. V prípade nedodania PD v čo najkratšom čase, bude • 

vystavená objednávka so zhotoviteľom PD zrušená a bude uskutočnené nové VO. 

Na základe týchto urgencif bola PD doručená dňa 21.7.2015. Po dodanl PD boli spracované podklady potrebné pre proces 

VO na zhotoviteľa diela, ktoré boli dňa 8.9.2015 doručené na VO, V súčasnosti prebieha proces VO. 


1513 I PD-Rekonštrukcia ul. Kováčskej 4 I PD 3000 iCliiStka schválená RO č, 3 zo dňa
l i I 

I 

I3l.3.2015 (rezerva VMČ č. 4) --l 

: Na predmetnú Slavbu sa pripravuje výber staveniska pre proces VO na dodanie PO. Po zisteni predpokladaných nákladov i 

I na realizáciu Slavby bolo rozhodnuté VMČ č. 4, že sa stavba nebude realizovať. I 
~PD - RekonJtrukcia vuútrobloku • SOU 4 PD 3 000 iastkit schválená RO č, 3 ~ 
i : , ,31.3.2015 rezerva VMČ č. 4) : 
! Dňa 18,5,2015 sa uskutoční! výber staveniska, kde bol spresnený konkrétny rozsah prác pre spracovanie PD. Následne i 

I
boli spracované podklady potrebné pre začatie procesu VO na vypracovanie PD, ktoré boli dňa 2.6.2015 zaslané IIa úsek' 
VO. Vlťazom sa stala fIrma Ing. arch, Peter Hajtáš - A.P.H. ateliér, Kpt Nálepku 5, Prešov. Vlťazllá cenová ponuka za 
vypracovanie a dodanie PD bola 1990 € s DPH. Následne bola spracovaná ZoO, ktorá bola dňa 16.7,1015 podpísaná 
a doručená zhotoviteľovi. PO bude dodaná v 39. týždni (25,9,2015), Pre rok 2015 nie sú schválené fio, prostriedky n. 
realizáciu stavby, 

: 1515 IPÍ>- rekoŔštrukcia vnútrobloku ul. Tarasa ['4 T PD 3000 Čiastka schválená RO Č. 3 zo dňa
i Ševčenka " " "i , 31.3.2015 rezerva VMČ č, 4) • 
Dňa 18.5,2015 sa uskutočnil výber staveniska, kde bol spresnený konkréU1y rozsah prác pre spracovanie PD. Následne I 
boli spracované podklady potrebné pre začatie procesu VO na vypracovanie PD, ktoré boli dňa 3.6.2015 zaslané na úsek 

, VO, Viťazom sa stala tim. Ing, arch, Peter HajtM A.P.H, ateliér, Kpt. Nálepku 5, Prešov, Vífazná cenová ponuka za 
vypracovanie a dodanie PD bola I 990 € s DPH. Následne bola spracovaná ZoO, ktorá bola dňa 16.7,2015 podpísaná 
a doručena zhotoviteľovi. PD bude dodaná v 39. týždni (25.9.2015), pre rok 2015 nie sÚ schválené fin. prostriedky na 

realizáciu stavby, '.' ,~ 
• 1531 ' Revital. trávnatých plôch, pristupových kom. 4 PD+S Ciastka schválená RO Č. 3 zo dňa' 
~ a osvetlenia vo vnútrobloku ul. ZA otockého ' 17 000 31.3.2015 rezerva VMČ č. 4 --.-J
IDňa 18.5,2015 sa uskutočnil výber staveniska, kde bol spresnený konkrélny rozsah prác pre spracovanie PD, Násl:dl~e I 

boli spracované podklady potrebné pre začatieprneesu VO na dodanie PD, ktoré boli dňa 28.5,2015 zaslané na úsek VO, I 
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IDňa 9,6,2015 bol z (lseku VO zaslaný mail s menom víťazného uchádzača· firma Stavoprojekt, 5,1',0, Prešov, Viťazná 
, cenová ponuka za vypracovanie PD je I 800 € s DPH, Následne bola spracovaná ZoD, ktorá bola podpisaná dňa 12,6.20151 

a zaslaná zhotoviteľovi PD, PD bude dodaná v 39. týždni (25.9.2015). Po dodaní PD budú spracované podklady pre 
proces VO na zhotoviteľa diela. I 
1516 I Futbalové ihrisko na Tajchu 5 S 20 000 iastka schválená RO č, 3 zo dňa 

, : 31.3,2015 (rezerva VMČ č, 5) I' I +500 Čiastka doschválená RO Č, 4 zo dňa l' 

5.5,2015L , 	 nlINa stavbu je spracovaná projektová dokumentácia Ing, arch, Vladimlrom Sarockým z 08120 i4. Dňa 31.3.2015 sme listo] 
, Ing, arch, Šárockého požiadali o zaslanie cenovej ponuky na nevyhnutné prepracovanie časti PD, 


Na základe zaslanej cenovej ponuky bola dňa 13.5.2015 vystavená a dňa 18.5.2015 podpísaná objednávka č, 201500375 

na prepracovanie PD v sutne 500 € s DPH, Po dodaní PD boli spracované podklady potrebné pre proces VO na r.ali7áciu 

prác. Víťazom VO je firma Dušan Mrúz - lMASZ a víťazná cenová ponuka za stavebné práce je 19675,88 € s DPH, Odd, 

IC spracovalo ZoD, ktorá bola 29,7,2015 podpísaná azaslaná zhotoviteľovi diela, Dňa 16.8,2015 bolo stavenisko 

odovzdané zhotoviteľovi diela, V súeasnosti sa stavba realizuje, 


i 1517 : Piikovisko Šváby ul, Važecká I 5 ! PD l 200 lostka schválená RO č, 3 zo dňa I 

1..--1 ' S.21..000 3 l.3.20 15 (rezerva VMC č. 5) I 
, Dňa 17.3.2015 sa uskutočnil výber staveniska, kde bol spresnený konkrétny rozsah prác pre spracovanie PD, Na základe 

1518 	 BezbariÚový prechod ul. Arm, gen. Svobodu Is 1 PD 970 CiaStkl. schválená RO č, 3 zo dňa i 
- ul. Kraskova ,S 9100 31.3,2015 (rezerva VMČ č' 5) !I


, +128 	 Čiastka doschválená RO č, 4 zo dňaI PD 
5.5.2015 

Dňa 17,3,2015 sa uskutočnil výber staveniska, kde bol spresnený konkrétny rozsah prác pre spracovanie PD, 
Na základe uskutočneného výberu staveniska bola na základe prieskumu trhu vystavená na fIrmu KApAR, s,r,o, a dňa 
12,5,2015 podpísaná objednávka il, 201500362 na vypracovanie PD. Suma za vypracovanie a dodanie PD je 1098 € 
s DPH. PD bola dodaná Dňa 17,9.2015 bolí podklady pre proces VO na zhotovile!'a diela doručené na usek VO, 
V súčasnosti prebieha proces VO, 

.
11527 l' Street Workout ihrisko Šváby - ul. Važecká I 5 ! PD+S 8 000 Čiastka schválená RO č, 3 zo 

I -8000 31.3.2015 (rezerva VMC č. 5) 

, Na základe zápisnice z VMC č, 5 zo dňa 13.4.2015 bol zadefmovaný presun fIn. prostriedkov na TSmP, a,s, 


Stavba bola na základe RO Č. 4 zo dňa 5.5,2015 presunutá na Program č, 7 Všeobecne prospešné služby, 
 I 
I 1519/ OdvodňovacI rigol ul. Pri hati ~PD 500 Ciastka schválená RO č, 3 zo dňa 
I S 3500 31.3,2015 (rezerva VMČ č, 5) 1 

4000 I
IDňa 17.3.2015 sa uskutočnil výber staveniska, kde bol spresnený konkrétny rozsah práC pre spracovanie PD, 
• Na základe zápisnice z VMČ Č, 5 zo dňa 13.4,2015 a na základe RO č, 4 zo dňa 5.5,2015 bola predmetná akcia presunuta 
! na Program č, 7 - Všeobecne prospešné služby. , " I

I 

11528 I Pamätná tabul'a návštevy cisárovnej Sisi -I' 5 PD+S 700 Čiastka schválená RO č, 3 zo dňa 'I 

I Sol'uá baňa ,! -700 3L3.2015 rezerva VMCč"-. .:c5)L-__--.J, 

Keďže sa nejedná o typickú investičnú akciu preverovali sa možnosti realizácie pamätnej tabule - nákup tovaru, I 
Stavba bola na základe RO č, 4 zo dňa 5.5,2015 presunutá na Program č, 7 Všeobecne prospešné služby, I 

l52OTCyklochodnik Šváby - Delňa 15 l PD 6 500 iastka schválená RO č, 3 zo dňa, 

I , I -53183L3,2015(rezervaVMČč,5) I 

I ! 1182 ~_~ 

Dňa 17.3,2015 sa uskutočnil výber staveniska, kde bol spresnený konkrétny rozsah prác pre spracovanie PD, Na základe. 


! toho bol urobený prieskum trhu, ktorý zabezpečovalo odd, IC, Úspešným uchádzačom bol A,PR ateliér, s,r,o, Prešov, l 
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Vlťaznä cenová JlOnuka za vypracovanie PD je l 182 € s DPH. Na základe toho bola vystavená a dňa 2004.2015 podpísaná 
objednávka~. 201500260. Tenn!n dodania PD - do 30.6.2015. PD bola dodaná. Na ďalší proces nie sú schválené finančné 

, prostriedky. 

~Í> - Kanalizácia ul. Pri Mlyne - Solivarská ! 5 PD 300O'i'Siastka schválená RO č. 3 z< 
! I" , " ' 31.3.2015 rezerva VMČ č.5) ----l 
! Dňa 17.3.2015 sa uskutočnil výber staveniska, kde bola zadefinovaná vecnosť stavebných prác. Následne boli spracované I 

! 	 podklady potrebné pre začatie procesu VO na vypracovanie a dodanie PD, ktoré boli dňa 1504.2015 doručené na úsek VO. I 
' 	Dňa 28.4.2015 bol z úseku VO zaslaný mail s menom víťazného uchádzača Ing. Marián Pekarovič P-PROJEKT. 

Víťazná cennvá ponuka za vypracovanie PD je 2485 €. Následne odd. IČ spracovalo ZoO, ktorá bola dňa 5.5.2015 

poďPlsaná a odovzdaná zhotoviteľovi PD. PD bola dodaná. Finančné prostriedky na realizáciu pre rok 2015 nie sú 

schválené. 


I 1512 I PD - CykloehodnlkSváby - dokončenie [[IPD 1 000 Čiastka schválená RO č. 3 zo dňa 
(oproti pohostiJlStvll U Greka) 31.3.2015 (rezerva VMČ č. 5) I 

+12S Čiastka doschválená RO č. 4 zo dňa 
5.5.20.:c:15'-____-:c:cc,~;:;_-------'LI 

• Dňa 17.3.2015 sa uskutočnil výber staveniska, kde bol spresnený konkrétny rozsah prác pre spracovanié PD. I' 

I Na základe uskutočneného výberu staveniska bola na základe prieskumu trhu vystavená na finnu Stavoprojekt. s.r.o. a dňa 
12.5.2015 podpisaná objednávka Č. 201500364 na vypracovanie PD. Suma za vypracovanie a dodanie PD je l 128 E I 
s DPH. Finančné prostriedky na realizáciu pre rok 2015 nie sú schválené. 1 

Dňa 17.3.2015 sa uskutočnil výber staveniska, kde bol spresnený konkrétny rozsah prác pre spracovanie PD. : 
• Na základe uskutočneného výberu staveniska bola na základe prieskumu trhu vystavená na firmu Stavoprojekt, s.r.O. ft dňa I 

12.5.2015 podpisaná objednávka č. 201500360 na vypracovanie PD, Suma za vypracovanie a dodanie PD je 918 € I 
s DPH. PD bola dodaná. Finančné prostriedky na realizáciu pre rok 2015 nie sú schválené. 

• 1524 PD=-Choonlk ul. Royova -Janáčkova I 5 IpD 500 iastka schválená RO č. '3 zo dňa I 

i 31.3.2015 (rezerva VMČ č. 5) j'' I' +292 Čiastka doschválená RO Č. 4 zo dňa
l 1L,;::-::---:-:-;;-;::;,;-;:_--;-...,--:;-:,-_..:;:_-,-----,..;, , ,5.5.2015 "_..-;-;;=-__~ 
, Dňa 17.3.2015 sa uskutočnil výber staveniska, kde bol spresnený konkrétny rozsah prác pre spracovanie PD. 

Na základe uskutočneného výberu staveniska bola na základe prieskumu trhu vystavená na lirmu Stavoprojekt, s.r.O. a dňa 
12.52015 podpisaná objednávka Č. 201500361 na vypracovanie PD. Suma za vypracovanie a dodaníe PD je 792 € 
s DPH. PD je dndaná. Finančné prostriedky na realizáciu pre rok 2015 nie sú schválené. 

1525 I PD - Výbeh pre psov uL Svábska 5 i PD 500 I Ciastka schválená RO Č. 3 zo dňa 
31.3.2015 (rezerva VMČ č. 5) 

+388 I Čiastka doschválená RO Č. 4 zo dňa 
5.5.2015 

Dňa 17.3.2015 sa uskutočnil výber staveniska, kde bol spresnený konkrétny rozsah prác pre spracovanie PD. ' 
Na základe uskutočneného výberu staveniska bola na základe prieskumu trhu vystavená na firmu A.P.H. ateliér. •. rjo. 
a dňa 12.5.2015 podpísaná objednávka Č. 201500359 na vypracovanie PD. Suma za vypracovanie a dodanie PD je 888 € 
s DPI-I. PD bola dodaná. Finančné prostriedky na realizáciu pre rok 20J 5 nie sú schválené. , 
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! I
fI526T Výstavba výbehu, cvičiska a venčoviska pre I 6 i PD+S 'Ciástka schválená RO č, 3 zn dňa I 
I : psov v lokalite sídl. Sekčov ~,: 17 000 31.3,2015 (rezerva VMČ č, 6)

Čiastka presunutá RO č, 8 zo dňa 
17 000 30.6.2015 na ZŠ Májové nám, • oplotenie I ! 

i Stavbu mali realizovať TSmP, as, na základe rozhodnutia VM č, 6. Na základe týchto skutočnoslf bola pripravená ZoD, 
; Podpis ZoD bol pozastavený na základe žiadosti VMČ č, 6 do doby ukončenia internetového hlasovania občanov 

k vybudovaniu výbehu, Na základe rozhodnutia VMC: sa stavba nerealizuje. Fin, prostriedky boli VMČ č, 6 
presunuté na stavbu ZŠ Máj. nám, - výstavba oplotenia šport, areálu. 

1538 	 i ZŠ Májové námestie - výstavby oplotenia I 6 I' PD+S " Čiastka schválená RO č, 8 zo dňa 
'§ rt. areálu.. . i I 17000 . 30,6.2015 (rezerva VMC č, 6) 

Na základe rozhodnutia VMC č, 6 a presunu fin. prostriedkov sa dňa 22,7.2015 uskutočoil výber staven""i"'sk"'a-za-'-úč"'e"'lo-m-"i 
určenia podmienok pre spracovanie PD, Následne odd, IC spracovalo podklady potrebné pre prieskum trbu, Víťazom sa 
stala finna Ing, a!'th. Ján Hobrľa - A-LINE, Prešov, Víťazná cenová ponuka je 936 € s DPH, Následne bola vystavená 
a dňa 19.8,2015 podpísaná objednávka č. 201500586 na dodanie PD a zaslaná projektantov;' PD bude dodaná do 
25.9.2015, 

1532 	I Odvodnenie vónkajilcb plôcb vnótrobloku ul. I 7 PD+S I Čiastka schválená RO č, 4 zo dňa 
Sibírska 16-38. ll. etana I 8500 t 05.05,2015 (rezerva VMČ č, 7) 

Na základe uskutočneného výberu staveniska, kde bol spresnený konkrétny rozsah prác pre spracovanie PD, bola 1 
vystavená a dňa 18.5.2015 podpfsaná objednávka č, 201500371 na vypracovanie PD, Spracovateľom PD je na základe, 

: priameho zadanía finna Michal Mergeš - DruprojektlPZ Prešov, Cena za vypracovaníe a dodanie PD je 342 € s DPH. : 
Dodaním PD boli spracované podklady pre proces VO na zhotoviteľa díela, ktoré boli dlla 2,7,2()15 zaslané na úsek VO, 
Víťazom VO sa stala firma Dušan Mrúz - lMASZ, Suma za stavebné práce je 6916.97 € s DPH, Následne bola 
spracovaná ZoD. ktorá bola dňa 4,8,2015 podpisaná, Dlla 11.8,2015 bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi diela, 
Stavba sa zrealizuje do dvoch mesiacov od odovzdania staveniska, 

1446 	I Vybudovanie parkovisk ul. Vihorlatská 231 7 ,S 26500 Čiastka schválená RO č, 4 zo dňa i 

t a Magurská 17 i 05,05.2015 rezerva VMC č, 7) I 
• Na základe dodanej PD boli spracované podklady potrebné pTe začatie procesu VO na zhotoviteľa diela, ktoré boli dňa: 


9.6,2015 doručené na VO, Víťazom verejného obstarávania sa stala firma Pozemné stavby Prešov. s,r.O, Víťazná cenová 
I 

ponuka je 20732,6& € sDPH. Následne bola spraeovaná ZoD, ktorá bol. dňa 4,8.2015 podpfsaná adoručen. 
zhotoviteľovi diela, Dlla 11.8.2015 bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi diela Stavba sa zrealizuje do dvocb 
mesiacov od odovzdania staveniska. 

R0z5lrenie odstavne; plocby na Siblnkej ul. I 7 I PD+S IČiastka schválená RO č, 8 zo dňa I 
: I i I 16800 30,06,2015 (rezerva VMČ č, 7) . ! 

i Dňa 25.5.2015 sa uskutočnil výbcr staveniska za účelom zadefinovanía podmienok pre spracovanie PD, Na základe toho I 
: bolí spracované podklady potrebné pre proces VO na dodanie PD, ktoré boli dňa 21.7.2015 donlčené na úsek VO. i 

, Víťazom verejného obstarávania sa stala finna Stavoprojekt, s,r.o., Prešov. Víťazná cenová ponuka je 840 € s DPH, 
Následne bola spracovaná ZoD. ktorá bola dňa 27.8.2015 podpIsani! a doručená zhotovitel'ovi PD, Termín dodania PD je 
do 27, 11.2015, 

1540 	 I Dlhý priečny spomal'ovaciyrah na Sekčov,kej : 7 i PD+S !Ci,slka schväIená RO č, 8 zo dňa' 
: ul. (MHD pod kostolom v Šalgovíku) I' 18740 i 30,06.2015 (rezerva VMČ č, 7) I 

Dňa 25.5,2015 sa uskutočnil výber staveniska za účelom zadefinovanía podmienok pre spracovanie PD, Na základe toho ! 

boli spracované podklady potrebné pre proces VO na dodaníe PD, ktoré boli dňa 21.7,2015 doručené na úsek VO, i 

W_ -j•." ...."" ... " ~1. 'M' ' • ."roj~, u.o.. P""" W~. 0_" ","ol. jo ... € • um I 
Následne bola spracovaná ZOO, ktorá bola dňa 27.8,2015 podpísaná a doručená zhotovit.rovi PD, Tennín dodania PD je 
do27,11.2015, 

14J'2T:Mš Sládkovil!ova l!. 3 ..: ro:dírenle kapacít I 4 ./ PD l 200 ; Dotácia z mÍrlisterstva školstva . iI 
,S 360000) i 
! .. i I 6450 I·inter, vybavenie I

IDňa 4,6.2015 sa uskutočnil výber staveníska, Následne odd, IC spracovalo podklady potrebné pre začatie procesu VO na ~ 
I dodanie PD, Dňa 2,7.2015 boli podklady doručené na VO, Víťazom verejného obstarávania sa stala finna MC 44" Ing. i 
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! Vladimir Kačmár. VIťazná cenová ponuka je 2 450 € s DPH. Ná'ledne bola spracovaná ZoO, ktorá bola dňa 25.8.2015 ' 


IPOdPís: doručená zhotoviteľovi PD. Tennín dodania PD je do 27.11.2015 

1 

, 1410 I' 'Budovatel'ská 8 rekonštrukcia objektu ! 4 I' PU--c4:-:t'-;00=-'!"'Do,-c:tácC-:-ia-z'-m--;-in-:'is-te-rstva školstva : 

! ' S 140000 I ! , '" I I 6450 l-inter. vybavenie 
i Dňa 12,6.2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie z dôvodu prípravy predmetnej investičnej akcie, Následne odd. JC 1 

spracovalo podklady potrebné pre začatie procesu VO na dodaIlie PD, ktoré boli dňa 27.72015 doručené na VO. , 
: Vít'azom verejného obstarávania sa stal Ing. arch. Albert Rybarčák, autorizovaný architekt, Prešov. Vffa7.l1á cenová' 
i ponuka je 6 200 € s DPH, Následne bola spracovaná ZoD, ktorá bola dňa 27,8.2015 podpísaná a doručená zhotovit.rov! 

PD. Termín dodania PD je do 27.11.2015 

1407 I MŠ HvieZdoslavova - rek. podkrovia I 4' PD 3 s()()1 Dotácia z ministerstva školstva 
! 'S 78000 

i I I I I 6450 I I-inter. vybavenie. ----,-1 
! Na stavbu je spracovaná PD z roku 2014. Z dôvodu schválenia dotácie z Ministerstva školstva SR na rozšírenie kapacít 

MŠ sa dňa 12.6.2015 uskutočnilo pracomo! stretnut!e z dôvodu prípravy predmetnej investičnej akcie. Spracovanie Ilov~í 
PD s čiastočným využítlm pôvcdnej PD (spracovanej v roku 2014) realizoval Ing. Rudolf Novotný Druprojekt IPZ 
Prešov (spracovateľ PD z roka 2014). Suma za aktualizáciu PD je 3 960 € s DPH, Následne bola spracovaná ZoD, ktorá 
bola dňa 30.7.2015 podpísaná a doručená zhotoviteľovi PD, Tennln dodania PD do 29.10.2015. 

920 zariadenie pre seniorov Náru~ ul, Veselá 1 II .S : R~očtový náklad stlÍvby l 920000 € i 
, .. I 1920000 i .DPH .. I 

Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov: SO Ol Rekonštrukcia kotolne a zateplenie obvodovébo plášťa, SO 02 . 
, Priestory pre ergoterapiu a práčovňu, SO 03Prekládka plynu, SO 04 Multifunkčné ihrisko, SO 05 Solárny ohrev TGV . 
. Začiatok výstavby: prebratie staveniska 01.04.2015, koniec výstavby: 08,08.20\5. Na základe podanej žiadostí na 


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci pre ROP bol teOllin dokonCenia diela predížený do 

1.9.2015. Dňa2.92015 sa začalo preberacie konanie stavby. 
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