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Na rokovanie MsZ                                                                           Materiál číslo: 
na deň  20.06.2018                                                                                                                     

 
 
 

Návrh na schválenie investičného zámeru rekonštrukcie 
športového areálu Základnej školy s materskou školou  

Pod Vinbargom 1 v Bardejove 
 
 
 
Na základe:                                                                     Návrh na uznesenie: 
mimo  plánu  práce MsZ                                                  MsZ schvaľuje  
na I. polrok 2018                                                              Investičný zámer rekonštrukcie 
                                                                                         športového areálu Základnej školy 
                                                                                         s materskou školou Pod Vinbargom 1 
                                                                                         v Bardejove bez finančnej spoluúčasti 
Predkladá:                                                                      Mesta Bardejov 
Mgr.Milena Kravcová           
riaditeľka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 
Bardejov 
 
Spracovateľ: 
Mgr. Michal Skreptáč 
ZRŠ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 
Bardejov 
 
Spravodajca: 
Mgr. Milena Kravcová 
riaditeľka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 
Bardejov 
 
Prerokované: 
 - v komisii správy majetku  28.05.2018 
 - na porade primátora 04.06.2018 
 - v komisii školstva 05.06.2018 
- v MsR 07.06.2018 
 
 
 
 

 
 
 

V Bardejove   13.06.2018 
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Na základe návrhu športového klubu ŠK Moliterka o.z., ktorý bol doručený 
riaditeľstvu Základnej školy s materskou školou Pod Vinbargom 1 v Bardejove, predkladáme 
návrh na rekonštrukciu športového areálu Základnej školy s materskou školou Pod 
Vinbargom v Bardejove. 

Cieľom investičného zámeru je rekonštrukcia a revitalizácia športového areálu ZŠ 
s MŠ Pod Vinbargom 1 v Bardejove a to futbalového ihriska. Predmetné športovisko je na 
parcele  číslo 3492/1 vo vlastníctve Mesta Bardejov. Navrhovaný investičný zámer je v súlade 
so strategickými dokumentmi mesta Bardejov, konkrétne s Územným plánom mesta 
Bardejov, so schválenou koncepciou „Rozvoja detských ihrísk na území mesta Bardejov“ 
a s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bardejov na obdobie 2015-2024“. 

Predpokladané náklady na realizáciu investičného zámeru sú vo výške cca 70 000 €, 
bez finančnej spoluúčasti Mesta Bardejov.  Športový klub ŠK Moliterka o.z. si nebude po 
ukončení rekonštrukcie nárokovať na finančnú kompenzáciu od ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 
Bardejov ani od Mesta Bardejov. Pri realizácii bude postupovať v súlade so Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bardejov. Doba realizácie bude cca 4 týždne. 
Zrevitalizované športovisko bude slúžiť žiakom školy na hodiny telesnej výchovy, športovým 
triedam na treningy, ako aj pre žiakov centra voľného času pri základnej škole, deťom 
školského klubu detí a materskej školy, ale aj verejnosti.  

Tento investičný zámer bol prerokovaný na porade primátora,  v komisii správy 
majetku, v komisii školstva a  v Mestskej rade, kde bolo odporúčané jeho schválenie.  

 Na základe uvedeného odporúčame, aby  sa tento investičný zámer  realizoval za 
týchto podmienok: 

1. Financovanie bude riešené prijatím finančného daru na účet Mesta Bardejov v zmysle 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

2. Príprava a realizácia investičného zámeru bude v súlade so Zákonom o verejnom 
obstarávaní 

3. Vlastníkom sa stane Mesto Bardejov a správcom bude ZŠ s MŠ Pod Vinbargom. Po 
ukončení investičnej akcie bude zrekonštruovaný športový areál  samostatným 
uznesením   zverený do správy ZŠ s MŠ Pod Vinbargom. 

4. Správca tohto majetku uzatvorí osobitnú zmluvu na realizáciu výkonu správy 
športového areálu v súvislosti s jeho údržbou so ŠK Moliterka, o.z. 

 
Prílohy: fotodokumentácia 
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