MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE

Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 25.03.2021

Materiál č. 8 b)

Návrh
na schválenie žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy PSK – Výzva pre
región 2021 pre projekty
„Rekonštrukcia mestskej športovej haly v Bardejove“
a
„Príprava PD cyklotrás v meste Bardejov v súlade s Kostrovou sieťou PSK“.

Na základe:
Mimo plánu zasadnutí MsZ

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
schvaľuje
-

Predkladá:
Ing. Juraj Popjak,
prednosta MsÚ
Spracovateľ:
Ing. Zuzana Graveczová

Spravodajca:
Ing. Ján Novotný,
vedúci odboru rozvoja mesta
Prerokované:
- na porade primátora dňa 26.02.2021
- v mestskej rade dňa 11.03.2021
Prizvať:
-

V Bardejove 18.03.2021

text uznesenia podľa prílohy č. 1 a
prílohy č. 2

Dôvodová správa
V súlade s Čl. VII. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č.
78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v znení VZN PSK č. 85/2020 a na základe
Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 592/2020 zo dňa 14.12.2020
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)vyhlásil „Výzvu pre región“ pre rok
2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK v rámci nasledovných
programov:
• Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického
turizmu
• Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych
pamiatok
• Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK
• Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej
starostlivosti
Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu
Realizácia projektov všeobecnej dopravnej infraštruktúry v súlade s Kostrovou sieťou
cyklistických trás PSK (kapitálové výdavky):
- Príprava projektových dokumentácií cyklotrás v súlade s Kostrovou sieťou PSK.
- Vytvorenie nových a modernizácia už existujúcich cyklotrás v súlade s Kostrovou sieťou PSK.
- Vytvorenie nových a modernizácia už existujúcich inteligentných „BikePoint“, cyklosčítače a pod. v
súlade s Kostrovou sieťou PSK.
- Realizácia projektov verejnoprospešnej infraštruktúry bodov záujmu cestovného ruchu PSK, podpora
pútnického turizmu.
Cieľové skupiny programu: Široká verejnosť
Celková suma na program: 800 000 €
Min. výška dotácie na jednu žiadosť: 10 000 €
Max. výška dotácie na jednu žiadosť: 200 000 € avšak maximálne 70 %z celkového rozpočtu
projektu
Miera spoluúčasti žiadateľa: min. 30 % zo schválenej dotácie
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK
Výstavba, dostavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk v PSK a ich vybavenie hnuteľným
majetkom investičného charakteru pre účely podpory amatérskeho športu a činnosti mládeže v oblasti
športu (kapitálové výdavky).
Cieľové skupiny programu: Široká verejnosť
Celková suma na program: 800 000 €
Min. výška dotácie na jednu žiadosť: 20 000 €
Max. výška dotácie na jednu žiadosť: 200 000 € avšak maximálne 50 % z celkového rozpočtu
projektu
Miera spoluúčasti žiadateľa: min. 50 % zo schválenej dotácie
Oprávnení žiadatelia:
a) obce a mestá, ktoré sa nachádzajú na území PSK,
b) registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, neziskové organizácie, občianske združenia
a právnické osoby, ktoré sídlia na území PSK alebo vykonávajú služby na území PSK,
a ktorých PSK nie je zakladateľom,
c) fyzické osoby – podnikatelia, ktorí sídlia na území PSK alebo vykonávajú služby na území
PSK.
Základné podmienky výzvy:
Termín predkladania žiadostí: od 15.01.2021 do 31.03.2021
Spôsob financovania: systém refundácie
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Žiadateľ musí disponovať právoplatným rozhodnutím príslušného stavebného úradu na
realizáciu projektu (stavebné povolenie resp. ohlásenie drobnej stavby) vrátane príslušnej projektovej
dokumentácie. Nehnuteľnosti (pozemky a stavby) musia byť vo vlastníctve žiadateľa alebo musí mať
k nim iné právo (napr. dlhodobý prenájom, súhlas vlastníka). Žiadateľ nie je povinný mať ku dňu
predloženia žiadosti začaté verejné obstarávanie.
Každý žiadateľ môže podať iba jednu žiadosť v rámci jedného programu prostredníctvom
elektronického formulára.
Mesto Bardejov pripravuje ku dňu 31.03.2021 dve žiadosti o poskytnutie dotácie z PSK.
1. V rámci Programu 1 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom: „Príprava PD
cyklotrás v meste Bardejov v súlade s Kostrovou sieťou PSK“.
Jedná sa o dva ucelené navzájom neprepojené úseky kostrovej siete cyklotrás na území mesta
Bardejov.
Prvý úsek – južná časť – pozostáva z dvoch menších úsekov a začína na spevnenej
komunikácii na severnom konci ulice Mičkova a končí na križovatke ulíc Pod lipkou, Krátky rad
a Veterná. Zhruba v 1/3 tejto trasy je potrebné vybudovať nový cyklochodník s dvoma premosteniami
Šibského potoka a 2/3 trasy budú vedené po existujúcich komunikáciách na ulici Pod lipkou.
Druhý úsek – severná časť – začína na Priemyselnej ulici, na pravom brehu Kamenca na
moste cez Kamenec a končí na katastrálnej hranici mesta a obce Zborov pod Zborovským hradom.
Pozostáva z troch na seba nadväzujúcich úsekov. V dvoch častiach tejto trasy je potrebné vybudovať
nový cyklochodník – prvá časť aj s jedným premostením Kamenca je vedená po pravom brehu
Kamenca za priemyselným areálom až po napojenie na spevnenú komunikáciu na ulici Pod Kútmi
v mestskej časti Dlhá lúka a druhá časť začína na konci spevnenej komunikácie na ulici Makovická
a končí na katastrálnej hranici so Zborovom. Stredná časť tejto trasy je vedená po spevnených
komunikáciách v mestskej časti Dlhá lúka. V novovybudovaných úsekoch je uvažované s verejným
osvetlením.
Gestorom projektu bude Oddelenie komunálnych činností a dopravy Mestského úradu v Bardejove.
•
•
•

Celkové predpokladané náklady:
Požadovaná dotácia:
Spolufinancovanie:

73 020,- € (100%)
51 114,- € (70%)
21 906,- € (30%)

2. V rámci Programu 3 sa pripravuje žiadosť s názvom: „Rekonštrukcia mestskej športovej haly
v Bardejove“. Obsahom žiadosti bude obnova a rekonštrukcia mestskej športovej haly, ktorá sa
nachádza na Námestí SNP v Bardejove. Jedná sa o rekonštrukciu obvodového plášťa a strechy
haly, opravu južnej pavlače a obnovu niektorých vnútorných priestorov (priestor hracej plochy,
vstupný priestor na 1.PP, WC pre návštevníkov na 1.PP, WC pre imobilných na 1.NP, prestavba
hodinárstva na verejné WC). Nová fasáda je riešená ako odvetrávaná fasáda so zateplením z
minerálnej vlny, presklené časti sú zo zasklených stien a okien s prerušeným tepelným mostom s
izolačným trojsklom. Súčasťou riešenia obnovovaných a rekonštruovaných časti objektu sú aj
SMART prvky a technológie osadené v niektorých ich častiach.
Gestorom projektu bude Oddelenie výstavby Mestského úradu v Bardejove.
•
•
•

Celkové predpokladané náklady: 2 458 132,08,- €
Požadovaná dotácia: 200 000,- €
Spolufinancovanie projektu vo výške 2 258 132,08,- € plánujeme zo zdrojov:
a) 1 500 000,- € - schválená dotácia z Ministerstva financií SR
b)
400 000,- € - požadovaná dotácia z Fond na podporu športu, výzva č. 2020/01
c)
358 132,08,- € - finančná spoluúčasť Mesta Bardejov
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Príloha č. 1
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom „Príprava PD cyklotrás v
meste Bardejov v súlade s Kostrovou sieťou PSK“ v rámci Programu 1 výzvy Prešovského
samosprávneho kraja - Výzva pre región pre rok 2021,
b) zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 30% t. j. 21 906, - EUR z celkového
rozpočtu projektu 73 020, - EUR, v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie,

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

Príloha č. 2
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom „Rekonštrukcia mestskej
športovej haly v Bardejove“ v rámci Programu 3 výzvy Prešovského samosprávneho kraja Výzva pre región pre rok 2021,
b) zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 2 258 132,08,- EUR v súlade s
podmienkami poskytnutia dotácie,

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
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Príloha č. 3: Prvý úsek – južná časť
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Príloha č. 4: Druhý úsek – severná časť
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