
 

 

 

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE 

   

 

 

    

    

    

Na rokovanie riadneho 

mestského zastupiteľstva 

na deň 28.09.2022 

 

                              Materiál č. 14 
  

     

N á v r h 

na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 54/2021 

Na základe:    Návrh na uznesenie: 

Mimo plánu zasadnutí MsZ  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove 

 schvaľuje 

 

- text uznesenia v prílohe č. 1 

 

    

Predkladá:    

Ing. Juraj Popjak, 

prednosta MsÚ 

 

 

 

    

Spracovateľ:    

Mgr. Alena Gibeľová 

útvar stratégií a projektového manažmentu 

 

 

 

    

Spravodajca:    

Ing. Ján Novotný, 

vedúci odboru rozvoja mesta 

 

 

 

    

Prerokované:    

- na porade primátora dňa 12.09.2022 

- na Mestskej rade dňa 14.09.2022 

       

Prizvať:       

 

       

V Bardejove 21.09.2022 
 

 



 

 

 

Dôvodová správa 

  

Mesto Bardejov dňa 27.04.2021 podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt 

s názvom „REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA 

BARDEJOV TRETIA ETAPA“ v rámci výzvy č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62, ktorú vyhlásilo dňa 

27.04.2020 Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita 

životného prostredia na predkladanie ŽoNFP zameranú na realizáciu vodozádržných opatrení 

v urbanizovanej krajine. Uzávierka na predkladanie žiadostí bola 30.04.2021. 

 

Predmetom podanej žiadosti o NFP je realizácia dvoch vodozádržných opatrení: 

1. „Vegetačná strecha na administratívnej budove medzi Športovou halou a telocvičňou“ 

Predmetom riešenia tejto aktivity je stavebná úprava  strechy na administratívnej budove na Mlynskej 

ulici v Bardejove medzi mestskou športovou halou a priľahlou telocvičňou. Stavebná úprava pozostáva 

z výmeny existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za novonavrhnuté slúžiace na zadržiavanie dažďových 

vôd a spomalenie ich odtoku.  

 

2. „Zelené parkovisko na ul. Sázavského v Bardejove“ 

Predmetom riešenia druhej aktivity je pôdorysné usporiadanie existujúceho parkoviska na Sázavského 

ulici v Bardejove a stavebná úprava jeho povrchu, ktorý je vodonepriepustný (asfaltový povrch s odvodom 

povrchových vôd do dažďových uličných vpustí a následne do kanalizácie) a je v nevyhovujúcom stave. 

Stavebná úprava v sebe zahŕňa vybúranie asfaltového povrchu a jeho náhradenie vsakovacími AS – TTE 

roštami aj s príslušnou podkladovou vrstvou, čím dosiahneme vodopriepustné riešenie parkoviska za účelom 

zadržania dažďových vôd v území. Upravené a zrekonštruované plochy budú slúžiť prevažne obyvateľom 

priľahlej bytovky a budú mať priaznivý vplyv na skvalitnenie živpotného prostredia. Projekt rieši aj výstavbu 

prístupových komunikácii k parkoviskám a výsadbu zelene. 

 

Rozpočet podanej žiadosti o NFP: 

- Celkové oprávnené náklady:   349 789,84 € 

- Požadovaná výška NFP:          332 300,35 € 

- Spolufinancovanie:                    17 489,49 € 

 

Pôvodné uznesenie MsZ č. 54/2021 zo dňa 20.05.2021 znie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje: 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „REALIZÁCIA 

VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV TRETIA ETAPA“ 

v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, ktorého ciele sú v súlade s platným 

programom rozvoja mesta a platným územným plánom mesta, 

b) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 5 % t. j. 17 489,49 EUR 

z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú stanovené vo výške 349 789,84  EUR, 

c)  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

Dňa 24.8.2022 bola Mestu Bardejov doručená Výzva na doplnenie žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku v rámci procesu odborného hodnotenia, kde nás informovali, že v súvislosti s 

nárastom cien tovarov/služieb/stavebných prác, žiadateľ môže vykonať aktualizáciu cien výdavkov na 

aktivity projektu realizovaných dodávateľsky ku dňu doplnenia dožiadaných náležitostí ŽoNFP. 

Predmetné je relevantné aj v prípade už uzatvorených zmlúv o dielo na realizáciu stavieb za predpokladu, že 

z dôvodu navýšenia cien nebude dodávateľ stavebných prác schopný zrealizovať dané dielo. Z uvedeného 

dôvodu bola vykonaná aktualizácia položiek rozpočtu projektantom stavby. Zároveň sa touto zmenou 

naskytla pre nás možnosť požiadať o vyšší nenávratný finančný príspevok oproti žiadosti zo dňa 27.4.2021. 

 

Na základe aktuálnych výpočtov cien stavebných prác bola žiadosť o NFP  upravená nasledovne: 

- Celkové oprávnené náklady:   421 871,10 € 

- Požadovaná výška NFP:          400 777,54 € 

- Spolufinancovanie:                    21 093,56 € 

Z tohto dôvodu je potrebné, aby Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu uznesenia č. 54/2021 v znení, ako 

je uvedené v prílohe č. 1. 



 

 

 

 

 

Príloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie:  

 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  schvaľuje zmenu  uznesenia MsZ č. 54/2021 zo dňa 20.05.2021 

nasledovne: 

 

vypúšťa sa pôvodný text písm. b) uznesenia a nahrádza sa novým textom písm. b) v tomto znení:   

 

 

b) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 5 % t. j. 21 093,56 EUR 

z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú stanovené vo výške 421 871,10 EUR, 


