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Návrh na uznesenie 

Príloha �. 1
Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje: 
a)  predloženie žiadosti o nenávratný finan�ný príspevok na sprostredkovate�ský orgán za ú�elom 

realizácie projektu s názvom „Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej 
budovy -  Dlhý rad �. 16 v Bardejove“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 

mesta a platným programom rozvoja mesta;  

b) zabezpe�enie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

c) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov vo 

výške 1 243 739,00 EUR �o predstavuje 62 086,95 EUR (t.j. 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov), ako aj výšku neoprávnených výdavkov o ktorú môže by� znížená výška celkových 

oprávnených výdavkov; 

d) kód výzvy, v rámci ktorej bude žiados� o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2017-19.  

Príloha �. 2
Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje: 
a)  predloženie žiadosti o nenávratný finan�ný príspevok na sprostredkovate�ský orgán za ú�elom 

realizácie projektu s názvom „Zníženie energetických nákladov ZUŠ Michala Vileca v 
Bardejove“ realizovaného v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19, ktorého ciele sú 

v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;  

b) zabezpe�enie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

c) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov vo 

výške 1 257 887,97 EUR �o predstavuje 62 894,40 EUR (t.j. 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov), ako aj výšku neoprávnených výdavkov o ktorú môže by� znížená výška celkových 

oprávnených výdavkov; 

d) kód výzvy, v rámci ktorej bude žiados� o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2017-19.  

Príloha �. 3
Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje: 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finan�ný príspevok za ú�elom realizácie projektu s názvom 

„Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg“ realizovaného v rámci výzvy 

s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta 

a platným programom rozvoja mesta;  

b) zabezpe�enie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

c) zabezpe�enie finan�ných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

40 000 EUR (5 % z oprávnených výdavkov projektu) t.j. vo výške rozdielu celkových oprávnených 

výdavkov projektu (800 000 EUR) a poskytnutého NFP (760 000 EUR) v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci;  

d) zabezpe�enie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpo�tu mesta.  

Príloha �. 4
Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje: 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finan�ný príspevok za ú�elom realizácie projektu s názvom 

„Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru v Bardejove“ 
realizovaného v rámci výzvy s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade s 

platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;  

b) zabezpe�enie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

c) zabezpe�enie finan�ných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

40 000 EUR (5 % z oprávnených výdavkov projektu) t.j. vo výške rozdielu celkových oprávnených 

výdavkov projektu (800 000 EUR) a poskytnutého NFP (760 000 EUR) v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci;  

d) zabezpe�enie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpo�tu mesta.  


















