
MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE 

   

 

 
    
    
    

Na rokovanie  
mestského zastupiteľstva 
na deň 03.10.2019 

 
                              Materiál č. 13 b) 

  
     

N á v r h 
na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

pre projekt 
„Vybudovanie základnej technickej infraštruktúry 

 pre marginalizované rómske komunity v Bardejove“ 

Na základe:    Návrh na uznesenie: 
Plánu zasadnutí MsZ  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove 

 schvaľuje 
 

- text uznesenia v prílohe. 
 

    

Predkladá:    
Ing. Juraj Popjak, 
prednosta MsÚ 

 
 
 

    

Spracovateľ:    
Ing. Ján Novotný, 
vedúci odboru rozvoja mesta 

 
 
 

    

Spravodajca:    
Ing. Ján Novotný, 
vedúci odboru rozvoja mesta 

 
 
 

    

Prerokované:    
-  na porade primátora dňa 22.07.2019 
- v mestskej rade dňa 15.08.2019 

 
       

Prizvať:       
Ing. Mikuláš Serečun, 
vedúci oddelenia komunálnych činností a dopravy 

       

V Bardejove 25.09.2019 
 
 



Dôvodová správa 
  

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný 
program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26.06.2019 výzvu s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu dobudovania 
základnej technickej infraštruktúry v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 
komunít. 

Výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním 
finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia SO, z dôvodu 
nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Konečné termíny prvých dvoch 
hodnotiacich kôl sú stanovené k 16.09.2019 a k 11.11.2019, následné termíny uzavretia hodnotiacich 
kôl budú zverejnené s ohľadom na počet prijatých žiadostí, primeraný časový limit na schvaľovanie 
žiadostí a zostávajúcu alokáciu na príslušnú výzvu.  

Sprostredkovateľský orgán zverejnil oznam o uzavretí výzvy  ku dňu 28.10.2019 z dôvodu 
predpokladaného vyčerpania alokácie v 1. kole. Žiadatelia môžu žiadosti predkladať už len do 
termínu uzavretia výzvy  t. j. do 28.10.2019 vrátane. Žiadateľom, ktorí doručia žiadosť po termíne 
uzavretia výzvy, bude žiadosť vrátená späť na adresu žiadateľa. 
  
Základné informácie o výzve: 
Oprávnení žiadatelia: obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v Atlase RK 2013 
Oprávnené aktivity:  

 výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácii pre motorové vozidlá,  
 rekonštrukcia vrstiev vozovky (výmena podkladnej a obrusnej),  
 výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov,  
 výstavba a rekonštrukcia lávok pre peších alebo peších a cyklistov  a mostných objektov pre 

motorové vozidlá,  
 výstavba a rekonštrukcia upokojených komunikácii (spevnených plôch), ako súčasť vyššie 

uvedených podporených objektov/ objektu,  
 výstavba verejného osvetlenia, ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/ objektu,  
 nevyhnutné odstavné plochy (bezodplatné) pre motorové vozidlá, ako súčasť podporenej 

infraštruktúry (oprávnené iba pri objektoch slúžiacich verejnosti, ktoré sú v správe žiadateľa – 
napr. školská infraštruktúra, sociálne a komunitné služby a pod.).  

 
Rekonštrukcia pozemných komunikácií (cesty, chodníky, mostné objekty) je oprávnená iba v 

prípade, ak je predmetom projektu aj výstavba nových pozemných komunikácií (cesty, chodníky, 
mostné objekty). Predmet projektu musí bezprostredne spadať do rozsahu úkonov súvisiacich so 
správou obce a jej majetku, tzn. do samosprávnej pôsobnosti podľa platných právnych predpisov. 
Oprava a údržba pozemných komunikácii nie je oprávnená, musí sa jednať o rekonštrukciu. 

Žiadateľ je povinný mať ku dňu predloženia žiadosti o NFP právoplatné stavebné povolenie 
a projektovú dokumentáciu stavby. 
 
Intenzita pomoci:  95%,  spolufinancovanie žiadateľa  5 %. 
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku: nestanovuje sa. 
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 1 425 000 €. 
Celková indikatívna výška prostriedkov vyčlenená na výzvu: 11, 100 mil. €. 
Spôsob financovania:  predfinancovanie alebo refundácia výdavkov. 
 

Mesto Bardejov pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: 
„Vybudovanie základnej technickej infraštruktúry pre marginalizované rómske komunity v 
Bardejove“. 

Obsahom pripravovanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok je dobudovanie 
základnej technickej infraštruktúry v dvoch lokalitách s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít uvedených v Atlase RK 2013 a to na ul. Poštárka a v m. č. Dlhá Lúka. 

 
Povinnou prílohou žiadosti o nenávratný finančný príspevok je preukázanie finančnej 

spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu, ktorá sa preukazuje formou schváleného 
uznesenia mestského zastupiteľstva o predložení žiadosti a zabezpečení finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie projektu. 
 



Stručný popis projektu: 
 

Predmetom projektu je zlepšenie dostupnosti obyvateľov MRK k verejným službám v meste 
Bardejov a tým zvýšenie kvality bývania prostredníctvom dobudovania základnej technickej 
infraštruktúry.  V súčasnosti žije v meste 33 060 obyvateľov z čoho 6,04 % patrí k rómskej národnosti. 
V meste žije približne 2 000 príslušníkov MRK, z toho počtu žije približne 1 450 príslušníkov MRK v 
mestskej časti Poštárka.  
(zdroj: webová stránka mesta, Atlas rómskych komunít 2013 http://www.minv.sk/? atlas_2013). 

Projekt je v súlade so strategickým cieľom OPĽZ „Podporiť rozvoj ľudských zdrojov, 
celoživotného učenia a ich plnohodnotného začlenenia sa na trh práce na zlepšenie ich sociálnej 
situácie", konkrétne v prioritnej osi PO 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít.  

Výstavbou a rekonštrukciou komunikácií projekt prispeje k napĺňaniu špecifického cieľa 6.1.1 
Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.  
 
Aktivita 1 - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v separovanom osídlení 
Poštárka. 

- Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a verejného osvetlenia v časti Poštárka. 
- Rekonštrukcia chodníka a verejného osvetlenia úsek Poštárka – Ťačevská. 
- Výstavba a rekonštrukcia chodníka a verejného osvetlenia úsek Poštárka – Bardejovská Zábava. 

 
V súčasnosti separovaná komunita o počte 1450 obyvateľov nemá zabezpečený dobrý prístup k 

službám denného kontaktu v meste. Realizáciou aktivity projektu, dobudovaním technickej 
infraštruktúry sa dosiahne zlepšenie technického stavu pozemných komunikácií v osídlení, zvýšenie 
bezpečnosti pohybu po miestnych komunikáciách a spojenie rómskeho osídlenia s infraštruktúrou 
mesta.  

Merateľným ukazovateľom projektu za aktivitu je: Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili 
podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácii – 1450. 
 
Aktivita 2 - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v segregovanom osídlení 
Dlhá Lúka. 

- Rekonštrukcia komunikácie a chodníkov v segregovanej osade Dlhá Lúka. 
- Výstavba pozemnej komunikácie (chodníka) úsek segregovaná osada – m. č. Dlhá Lúka. 

 
V súčasnosti segregovaná komunita o počte 180 obyvateľov nemá zabezpečený dobrý prístup k 

službám denného kontaktu v meste. Realizáciou aktivity projektu, dobudovaním technickej 
infraštruktúry dosiahneme zlepšenie technického stavu pozemných komunikácií v osídlení, zvýšenie 
bezpečnosti pohybu po miestnych komunikáciách a spojenie rómskeho osídlenia s infraštruktúrou 
mesta.  

Merateľným ukazovateľom projektu za aktivitu je: Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili 
podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácii – 180. 
 
Podporné aktivity projektu: 

- Projektová dokumentácia stavby. 
- Stavebný dozor. 
- Verejné obstarávanie.  
- Manažment projektu. 

 
Účinok realizovaných aktivít vo vzťahu k obyvateľom MRK:  

- lepšia dostupnosť k službám denného kontaktu a obecným inštitúciám (obecný úrad, materská 
škola, základná škola, autobusová zastávka stanica), 

- zníženie izolácie občanov v dotknutej oblasti., 
- zvýšenie bezpečnosti pohybu po komunikácii, najmä pre detí a mládež,  
- vytvorenie optimálnych podmienok aj pre vstup vozidiel záchranných zložiek, LSPP a HaZZ,  
- podpora školskej dochádzky (ZŠ aj MŠ), ako aj dochádzky do zamestnania, vďaka zvýšenému 

komfortu a bezpečnosti dochádzania. 
 
 
 



 
 

Príloha 
 
 

Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje: 
 

a)   predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO pre projekt s názvom  
„Vybudovanie základnej technickej infraštruktúry pre marginalizované rómske 
komunity v Bardejove“ v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1, ktorého 
ciele sú v súlade s platným programom rozvoja mesta a platným územným plánom 
mesta, 
 

b)   zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške min. 5 % t. j. 75 000, - 
EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú stanovené vo výške 
1 500 000, -  EUR, 
 

c)  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú 
v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 
 
 

 


