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Na rokovanie  
mestskej rady 
na deň 18.02.2016 

 
Materiál č.  

  
     

N á v r h  
na schválenie a financovanie projektu „Rozvoj výchovy  

a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy 
formou rekonštrukcie a vybavenia telocviční na rok 2016   

 
 

Na základe:    Návrh na uznesenie: 
Mimo plánu práce MsR 
na I. polrok 2016  

  Mestská rada po prerokovaní  
  o d p o r ú č a 

MsZ schváliť žiadosť o financovanie 
projektu „Rozvoj výchovy a vzdelávania 
žiakov v oblasti telesnej a športovej 
výchovy a vybavenia telocviční na rok 
2016 podľa prílohy č. 1 

  
    

Predkladá:    
Ing. Juraj Popjak 
prednosta MsÚ 

  
  
  

    

Spracovateľ:    
Mgr. Eva Barbuľaková 
referent  OŠaTK 

  
  
  

    

Spravodajca:    
Mgr. René Semanišin 
vedúci OŠaTK 

  
  
  

    

Prerokované: 
 

   

 

       

Prizvať:       
 

       
 

V Bardejove 11.02.2016   



 
 

N á v r h  
na schválenie a financovanie projektu „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti 
telesnej  a športovej výchovy formou rekonštrukcie a vybavenia telocviční na rok 2016 

 
 
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  4. februára 2016 
zverejnilo výzvu, ktorej obsahom je podpora výchovy a vzdelávania v oblasti telesnej 
a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie a výstavby nových telocviční 
a vybavenia telocviční v roku 2016.  Oprávnenými žiadateľmi finančných prostriedkov na 
tento účel sú obce, VÚC, ktoré sú zriaďovateľmi základných škôl alebo stredných škôl. Výška 
finančných prostriedkov na jeden projekt je stanovená na maximálnu hranicu 200 tis. eur na 
kapitálové výdavky, pri minimálnej  10 % spoluúčasti z poskytnutých finančných 
prostriedkov zo strany žiadateľa. V prípade bežných výdavkov je minimálna spoluúčasť 5 % 
z poskytnutých finančných prostriedkov. 
 
 Na základe tejto výzvy oddelenie školstva a TK MsÚ v Bardejove pripravilo žiadosť o 
poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukcie a vybavenie telocviční 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov takto: 
 
1/ Rekonštrukcia a vybavenie telocvične pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov 

a/ kapitálové výdavky:  
- rekonštrukcia palubovej podlahy, výmena okien, zateplenie fasády, 

       oprava strechy         200 000,00 € 
 - 10% spoluúčasť           20 000,00 € 

 
b/ bežné výdavky: 
 - vybavenie telocvične                  5 000,00 € 
  - 5% spoluúčasť                    250,00 € 

 
2/ Rekonštrukcia a vybavenie telocvične pri ZŠ Wolkerova 10, Bardejov 
 a/ kapitálové výdavky: 

 - rekonštrukcia strechy, zateplenie obvodového plášťa, výmena okien   200 000,00 € 
 - 10% spoluúčasť          20 000,00 € 
 
b/ bežné výdavky: 
  - vybavenie telocvične             5 000,00 
   - 5 % spoluúčasť                 250,00 

 
 
3/ Rekonštrukcia a vybavenie telocvične pri ZŠ Námestie arm. gen. L. Svobodu 16, 
    Bardejov 
 a/ kapitálové výdavky: 
              - rekonštrukcia strechy        160 000,00 € 

  - 10% spoluúčasť          16 000,00 € 
b/ bežné výdavky: 
     - vybavenie telocvične           5 000,00 € 
     -  5% spoluúčasť              250,00 € 

 
a ďalšie neoprávnené náklady spojené s predmetnými investíciami. 

 
 
  
 



 
 
          Príloha č. 1 
          
 
 

Návrh na uznesenie 
 
 
 
Mestská rada odporúča MsZ  s c h v á l i ť : 
 
 
 1/ zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia a vybavenie telocvične pri ZŠ 
s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov na rok 2016  
 a/ spoluúčasť financovania kapitálových výdavkov vo výške  20 000,00 € 
 b/ spoluúčasť financovania bežných výdavkov vo výške           250,00 € 
 
 
 2/ zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia a vybavenie telocvične pri ZŠ 
Wolkerova 10, Bardejov na rok 2016 
 a/ spoluúčasť financovania kapitálových výdavkov vo výške 20 000,00 € 
 b/ spoluúčasť financovania bežných výdavkov vo výške       250,00 € 
 
 
 3/ zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia a vybavenie telocvične pri ZŠ 
Námestie arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov na rok 2016  
 a/ spoluúčasť financovania kapitálových výdavkov vo výške 16 000,00 € 
 b/ spoluúčasť financovania bežných výdavkov vo výške       250,00 € 
 
 
 
a ďalšie neoprávnené náklady spojené s realizáciou predmetných investícií. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento materiál obsahuje:  

- Návrh na schválenie a financovanie projektu, 1 strana 
- Návrh na uznesenie, 1 strana 



MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE

  
  
  
   

Na rokovanie  
mestskej rady 
na de� 18.02.2016 

                              Materiál �.  12
  

     

N á v r h 
na schválenie žiadosti o nenávratný finan�ný príspevok  

pre projekt 
„Zníženie energetickej náro�nosti na prevádzku  
Mestského úradu v Bardejove - dvorný trakt“ 

Na základe:    Návrh na uznesenie:
Mimo plánu zasadnutí MsR Mestská rada v Bardejove po prerokovaní

o d p o r ú � a
MsZ schváli� žiados� o nenávratný finan�ný 
príspevok pre projekt „Zníženie energetickej 
náro�nosti na prevádzku Mestského úradu 
v Bardejove – dvorný trakt“.  

    

Predkladá:    
Ing. Juraj Popjak, 
prednosta MsÚ 

    

Spracovate�:    
Ing. Ján Novotný,  Ing. Zuzana Graveczová 
- referát prípravy a admin. grant. projektov 

    

Spravodajca:    
Ing. Juraj Popjak, 
prednosta MsÚ  

    

Prerokované:    
-  na porade primátora d�a 08.02.2016 

       

Prizva�:       
-

       

V Bardejove 18.02.2016
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Dôvodová správa 

 Slovenská inova�ná a energetická agentúra ako Sprostredkovate�ský orgán pre Opera�ný 
program Kvalita životného prostredia (SO RO) v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR 
vyhlásila d�a 7.12.2015 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finan�ný príspevok 
zameraných na zníženie energetickej náro�nosti verejných budov. 

Výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vy�erpaním 
finan�ných prostriedkov vy�lenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia SO RO. Kone�né 
termíny prvých dvoch hodnotiacich kôl sú stanovené k 15.1.2016 a 15.3.2016. Následne budú kone�né 
termíny pre �alšie hodnotiace kolá v intervale 2 mesiacov (ak ešte ostanú vo�né zdroje, �o sa 
nepredpokladá...).  

Do prvého hodnotiaceho kola k 15.01.2016 Mesto Bardejov podalo projekt „Zníženie 
energetických nákladov na prevádzku mestského podniku BAPOS v Bardejove“. 

Do druhého hodnotiaceho kola t.j. najneskoršie k 15.03.2016 chceme poda� �alší projekt 
„Zníženie energetickej náro�nosti na prevádzku Mestského úradu v Bardejove – dvorný trakt“. 

Základné informácie o výzve a projekte:
Oprávnení prijímatelia a indikatívna výška finan�ných prostriedkov:  

- Subjekty ústrednej správy:  100 000 000 € 
- Subjekty územnej samosprávy (t.j. obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpo�tové 

a príspevkové organizácie):  50 000 000 €. 
Oprávnené aktivity:  

• zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;  
• modernizácia vykurovacích/klimatiza�ných systémov, systémov prípravy teplej vody, 

osvetlenia, vý�ahov za ú�elom zníženia spotreby energie;  
• inštalácia systémov merania a riadenia;  
• zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu ú�inných systémov centrálneho 

zásobovania teplom (�alej len „CZT“);  
• inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.  

Intenzita pomoci:  95%,  spolufinancovanie žiadate�a  5 % (pri dosiahnutí viac ako 50 % úspor 
energie). 

Minimálna  a maximálna výška nenávratného finan�ného príspevku: 70 000 € - 2 000 000 €.
Spôsob financovania: predfinancovanie,  refundácia výdavkov alebo ich kombinácia.

Oprávnené budú výlu�ne projekty, ktoré sp��ajú nasledovné podmienky:
• realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré sa nachádzajú na území jednej obce a ktoré 

spadajú do kategórie uvedenej v § 3 ods. 5, písm. c) a d) zákona o energetickej hospodárnosti 
budov, t.j. administratívne budovy a budovy škôl a školských zariadení a zárove�

• realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré bude v zmysle plánovanej reformy verejnej 
správy na národnej, resp. lokálnej úrovni preukázate�ne dlhodobo využíva� verejný sektor a 
realizáciou projektu nedôjde k zmene charakteru využitia budovy a 

• opatrenia na úsporu energie v budove budú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych 
požiadaviek na energetickú hospodárnos� budov pod�a všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 
Sprostredkovate�ský orgán zabezpe�í pre všetky žiadosti o NFP schva�ované v rámci 

príslušného hodnotiaceho kola vydanie rozhodnutia najneskôr v termíne do 35 pracovných dní od 
kone�ného termínu príslušného hodnotiaceho kola. 

Žiadate� je povinný ma� ku d�u predloženia žiadosti o NFP vyhlásené verejné obstarávania 
na všetky aktivity projektu, ktoré budú realizované dodávate�sky (uskuto�nenie stavebných prác, 
dodanie tovaru, poskytnutie služieb) a ktoré sú predmetom oprávnených výdavkov projektu.  

Povinnou prílohou žiadosti o nenávratný finan�ný príspevok je schválené uznesenie 
Mestského zastupite�stva v Bardejove o predložení žiadosti a zabezpe�ení finan�ných 
prostriedkov na spolufinancovanie projektu: „Zníženie energetickej náro�nosti na prevádzku 
Mestského úradu v Bardejove – dvorný trakt“. 


