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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Sp. N. Vsi: 
 
1.    Berie na vedomie    
Správu o potenciálnych projektoch mesta 
a podmienkach relevantných výziev 
pre projekty: 

� Elektronizácia služieb mesta 
� Rekonštrukcia Detskej polikliniky 

 
2. Schvaľuje 
 
A)  prípravu a podanie projektu v súlade 
s podmienkami príslušných Výziev: 
a) Elektronizácia služieb mesta 
b) Detská poliklinika 
 
B) vyčleniť z rozpočtu mesta na rok 2010 
v najbližšej zmene rozpočtu prostriedky vo 
výške 65 tis. EUR na spracovanie PD      
 
3. Ukladá  
predložiť na schválenie v MsZ   
spolufinancovanie projektov  v zmysle 
podmienok Výziev 
 
Zodpovedný:  
Ing. Peter Petko, prednosta 
MsÚ Sp. N. Ves 



Informácia o aktuálnych výzvach a potenciálnych projektoch Mesta Sp. N. Ves 
 
 

Na základe záverov rokovania MsR dňa 06.07.2010 predkladáme na mestské zastupiteľstvo 
informáciu o aktuálnych a pripravovaných projektoch Mesta. Prvý projekt „Elektronizácia 
služieb mesta „ je možné z hľadiska rozpočtu mesta tohto roku pripraviť a podať. Pre projekt 
„ Detská poliklinika“ nemáme pripravenú stavebnú projektovú dokumentáciu a stavebné 
povolenie. Bližšie informácie, ako podklad pre rozhodovanie je obsahom nasledovných 
bodov:  

 
1. Elektronizácia služieb miest a obcí 
 

V rámci OP Informatizácia spoločnosti je vyhlásená aktuálna Výzva na podávania 
projektov s cieľom elektronizácie verejných služieb. Celkový výška alokovaných zdrojov 
v rámci Slovenska je 50 mil. EUR a max. možná výška na jeden podaný projekt je 2 mil. 
EUR. 
Predmetom projektu musia byť povinné elektronické služby a môžu byť voliteľné 
elektronické služby, ako aj nákup informačno – komunikačných technológií. 
Realizácia projektov je plánovaná na 36 mesiacov, čo vyplýva z náročnosti projektu. 
 
Jednou z podmienok uchádzania sa o finančnú podporu z tohto programu je 
Ministerstvom financií schválená Koncepcia rozvoja informačných služieb, ktorú Mesto 
Sp.N.Ves malo vypracovanú už v minulom roku a aktualizovanú a schválenú 
ministerstvom tohto roku.  
 
Potreba finančných zdrojov na vypracovanie komplexnej technickej projektovej 
dokumentácie je spolu cca 30 tis. EUR a predstavuje oprávnený náklad v rámci 
nepriamych výdavkov v rozpočte projektu. Vzhľadom na to, že termín podania projektu je 
najneskoršie 18.10.2010 (teda za 3 mesiace) a hodnotiaci proces trvá aj 6 a viac mesiacov, 
predpokladá sa, že výdavky z rozpočtu mesta budú až v roku 2011. V roku 2010 bude 
aktuálne uhradenie výdavkov z rozpočtu mesta za samotné spracovanie a podanie žiadosti 
o NFP v predpokladanej sume cca 10 tis. EUR. Táto čiastka nie je oprávnený náklad 
v projekte. 
 
Realizáciou projektu, zvýšením počtu elektronických služieb a pre zabezpečenie ich 
funkčnosti a kvality je potrebné plánovať ďalšie prevádzkové a personálne náklady. 
 
V prípade schválenia prípravy tohto projektu, bude potrebné na mestskom zastupiteľstve 
v septembri (23.09.2010) schváliť konkrétnu čiastku spolufinancovania vo výške 5 % 
z celkových oprávnených nákladov projektu (max.100 tis. EUR)      

 
 
2. Rekonštrukcia Detskej polikliniky, Nám. SNP 
 
Projektový zámer rekonštruovať Detskú polikliniku bol spracovaný a schválený v rámci 
Lokálnej stratégie Komplexného prístupu (LSKxP) v objeme cca 2 mil. EUR.  
Prvá Výzva z OP Zdravotníctvo špeciálne v rámci LSKxP bola vyhlásená skôr, ako boli 
schválené LSKxP s možnosťou podania Žiadosti o NFP v termíne najneskoršie do 
07.07.2010, čo vzhľadom na nepripravenosť investície nebolo možné stihnúť. Podľa 



dostupných informácií už v tomto roku 2010 už nebude vyhlásená ďalšia Výzva z tohto 
programu a v súčasnosti nevieme predvídať, ako budú naplánované Výzvy v roku 2011.  
 
Avšak v prípade Výzvy podmienkou pre uchádzanie sa o finančnú podporu z OP 
Zdravotníctvo je realizačná stavebná PD a právoplatné stavebné povolenie na komplexnú 
rekonštrukciu objektu (neberú sa v rámci výzvy do úvahy len čiastkové riešenia). Podmienkou 
je deklarovať a dokladovať, že objekt je využívaný len pre poskytovanie zdravotníckych 
služieb a min. 5 rokov po ukončení projektu sa tento stav nesmie zmeniť. 
 
Objekt Detskej polikliniky je majetkom mesta, v súčasnosti využívaný na zdravotnícke účely, 
a zatiaľ neboli úvahy o inom využití objektu. Z hľadiska stavebno-technické je potrebné min. 
zabezpečiť rekonštrukciu objektu najmä so zameraním na zníženie energetickej náročnosti  
a pohybu klientov bez bariér. 
 
Aj keby sme sa uchádzali o podporné externé zdroje z iných programov, ako štrukturálnych 
fondov, na každú stavebnú aktivitu tohto rozsahu je potrebné mať príslušnú PD a stavebné 
povolenie. Na projektovú prípravu  je potrebných cca 65 000 EUR, ktoré Mesto nemá 
zakomponované v rozpočte mesta na rok 2010. Vzhľadom na skutočnosť, že toho roku už nie 
je plánovaná konkrétna Výzva z OP Zdravotníctvo, je možné aktivitu plánovať až v budúcom 
roku. Avšak vzhľadom na nepredpokladateľný vývoj výziev, je potrebné zvážiť, či by nebolo 
vhodné ešte v tomto roku vyčleniť aspoň časť predpokladaných finančných prostriedkov 
z rozpočtu mesta a začať s prípravou projektovej dokumentácie. 
 
Záväzkom Mesta je, podať  všetky projektové zámery schválené v rámci LSKxP  t.j 
spolu 2 investičné  (Detská poliklinika a MŠ Potočná ul.) a 1 neinvestičný (Terénna sociálna 
práca a podpora zamestnanosti) do 18 tich mesiacov od schválenia, teda najneskoršie do  
konca novembra 2011.  
Výzva na školskú infraštruktúru z ROP špeciálne pre MRK je plánovaná a avizovaná na 
august tohto roku. Podľa rozpracovanosti PD na túto stavbu je reálne projekt a žiadosť o NFP 
podať.  
 
 
 
Spracovala: Ing. Zuzana Záborská 


