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Vypracovala:                 Ing. Lucia Harmanová, referent pre projekty a granty 

Predkladá:         Ing. Dušan Cacara, prednosta mestského úradu 

Materiál určený pre: Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 



EUROFONDY 

Schválené žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
Názov projektu:  
Kód výzvy: 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske 
OPKZP-PO4-SC431-2017-19 

Poskytovateľ pomoci:  
Operačný program: 

Ministerstvo životného prostredia 
OP Kvalita životného prostredia 

COV:                                     476 203,96 € 
Schválená výška NFP:        452 393,76 € 
Min. spoluúčasť 5%:             23 810,20 €  
Neoprávnené výdavky:             500 € na stálu tabuľu (tú ale nie je povinnosť osadiť) 
Stav projektu:  
Projekt pred začatím realizácie – predpokladaný začiatok marec 2020. Prebiehajú prípravné 
práce a konzultácie so spoločnosťou Stavoconsult, s.r.o. 
Stav Verejného obstarávania Vysúťažená cena 
VO Stavebné práce: 424 762,66 €– proces kontroly s kladným výsledkom 
VO Externé riadenie:      9 120 € - proces kontroly s kladným výsledkom 
VO Stavebný dozor:        9 200 € - proces kontroly s kladným výsledkom 
VO publicita:                    VO v príprave 
VO energetický certifikát:      VO v príprave – ku kolaudácii 
VO projektová dokumentácia:       12 240 € - bude refundovaná v záverečnej platbe 
VO energetický audit:         neoprávnený výdavok 

 

 

Názov projektu:  
Kód výzvy: 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste 
Strážske 
OPKZP-PO4-SC431-2017-19 

Poskytovateľ pomoci:  
Operačný program: 

Ministerstvo životného prostredia 
OP Kvalita životného prostredia 

COV:                                     781 444,19 € 
Schválená výška NFP:        742 371,98 € 
Min. spoluúčasť 5%:            39 072,21 € 
Neoprávnené výdavky:     102 438,07 € 
z toho stavebné práce:                        98 397,69 € 
            stavebný dozor:                        1 614,78 
            nepredvíd.výd.:                         2 425,64 € 
Spolu vlastné zdroje:         141 510,28 € 
Stav projektu:  
Projekt pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom PEhAES, a.s. – na odovzdanie staveniska 
nutná posledná kontrola VO po podpise zmluvy s kladnou verifikáciou. Začiatok prác je 
naplánovaný na máj 2020. 
Stav Verejného obstarávania Vysúťažená cena 
VO Stavebné práce: 818 652,65 €– proces kontroly pred podpisom zmluvy s kladným 

výsledkom 
VO Energetický audit: 2 940 € - bude refundovaný výdavok v záverečnej platbe 
VO Externé riadenie: 14 400 € - na kontrole VO  
VO Stavebný dozor: VO  práve prebieha  
VO projektová dokumentácia: neoprávnený výdavok 
VO publicita: VO v príprave 
VO  energetický ceritifikát VO v príprave – ku kolaudácii 



EUROFONDY 
 

Názov projektu:  
Kód výzvy: 

Budovanie bezplatných WiFi sietí v meste Strážske 
OPII-2018/7/1-DOP 

Poskytovateľ pomoci:  
Operačný program: 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
OP integrovaná infraštruktúra 

COV:                                     14 000 € 
Schválená výška NFP:        13 300 € 
Min. spoluúčasť 5%:                700 € 
Skutočne vzniknutá spoluúčasť 698,11 € (na základe vysúťaženej ponuky) 
Stav projektu:  
Projekt po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom ANTIK Telecom s.r.o.. Začiatok realizácie po 
kladnej verifikácii VO. Predpokladaný začiatok marec 2020. 
Stav Verejného obstarávania Vysúťažená cena 
VO na dodávateľa: 13 962,19 € - prebieha kontrola VO  

 

Názov projektu:  
Kód výzvy: 

Podpora opatrovateľskej služby v meste Strážske 
OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 

Poskytovateľ pomoci:  
Operačný program: 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny  
OP Ľudské zdroje 

COV:                                     274 170 € 
Schválená výška NFP:        274 170 € 
Min. spoluúčasť 0%:                       0 € 
Jednotková cena pre 1 opatrovateľku so 100% pracovným úväzkom je vo výške 570 €. Cena práce 
opatrovateľky/ov  nad stanovený limit je na náklady mesta. 
Príklad: 
V mesiaci február 2019 bolo zamestnaných 24 opatrovateliek. Celkové mzdové náklady mesta 
predstavovali 13 370,02 €. Oprávnené výdavky, ktoré boli refundované boli vo výške 10 324,13 €. 
Za mesiac február 2019 boli vynaložené vlastné zdroje vo výške 3 045,89 EUR. 
Vlastné zdroje v mesiacoch Marec 2 252,14 €       Júl 2 281,21 € 
                                                  Apríl 2 267,72 €          August 2 239,79 € 
                                                  Máj 2 375,60 €            September 2 099,21 € 
                                                  Jún 2 186,76 €             Október 2 091,43 €..... 
Stav projektu:  
Opatrovateľská služba začala byť vykonávaná cez projekt od februára 2019. Ukončenie projektu 
bude v marci 2021.  

 

Názov projektu:  
 
Kód výzvy: 

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom,     
stavebné úpravy a zateplenie objektu 
OPKZP-PO4-SC431-2015-6 

Poskytovateľ pomoci:  
Operačný program: 

Ministerstvo životného prostredia 
OP Kvalita životného prostredia 

COV:                               445 377,56 € 
Schválená výška NFP:  423 108,68 € 
Min. spoluúčasť 5%:     22 268,88 € 
Skutočne vynaložené vlastné zdroje: 21 075,61 € (5% spoluúčasť) + práce naviac 47 887,94 € + 
zmena dispozície 17 706,38 €, t.j. 86 669,93 € 
Stav projektu: Projekt  ukončený. Práce zrealizované. Monitorovanie projektu z pohľadu 
merateľných ukazovateľov  do 01/2025. Všetky kontroly VO ukončené. 



EUROFONDY 
 

 

Názov projektu:  
 
Kód výzvy: 

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v meste 
Strážske 
OPKZP-POSC111-2017-23 

Poskytovateľ pomoci:  
Operačný program: 

Ministerstvo životného prostredia 
OP Kvalita životného prostredia 

COV:                                     119 723,90 € 
Schválená výška NFP:        113 737,70 € 
Min. spoluúčasť 5%:               5 986,20 € 
Skutočne vzniknutá spoluúčasť: 5% z ceny kompostérov 4 654,95 € (na základe vysúťaženej 
ponuky) + 5% z mzdových nákladov interného manažmentu 165,46€, t.j. 4 820,41 € 
Stav projektu:  
Prebieha odovzdávanie kompostérov. Dodávateľ STEBERG finančne vysporiadaný.  
Stav Verejného obstarávania Vysúťažená cena 
VO na dodávateľa: 93 099 € proces kontroly s kladným výsledkom 

*ceny kompostérov: 345L–50,40€; 445L–57,60€; 665L-98,40€; 801L–103,80€; 1008L-119,70€; 1173L-
132,- € 

 

 

 

 

Názov projektu:  
Kód výzvy: 

Materská škola Strážske – prístavba a rekonštrukcia 
OPLZ-PO6-SC612-2018-1 

Poskytovateľ pomoci:  
Operačný program: 

Ministerstvo vnútra SR 
OP Ľudské zdroje 

COV:                                     611 800 € 
Schválená výška NFP:        581 210 € 
Min. spoluúčasť 5%:             30 590 € 
Celkový rozpočet stavby bez interiérového vybavenia:  793 528,21 € 
Predpokladaná spoluúčasť v prípade, že bude vysúťažená ponuka vo výške rozpočtu: 212 318,21 € 
Stav projektu: Prebieha proces zazmluvnenia – príprava zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku. 
Stav Verejného obstarávania Vysúťažená cena 
VO Stavebné práce: VO v príprave, zaslané súťažné podklady na prvú ex ante 

kontrolu. Po schválení pripravených súťažných podkladov bude 
VO vyhlásené – predpoklad 03/2020 

*pozn.: Celý balík peňazí, ktorý sme mohli získať v rámci maximálnych limitov je použitý na stavebné 
práce. O vyšší príspevok mesto nemohlo žiadať. Z toho vyplýva, že musíme rátať aj s vedľajšími 
výdavkami, ktoré vzniknú pri rekonštrukcii, ktoré nebudú oprávnenými výdavkami a to výdavky na 
„Stavebný dozor cca 1,5% - 11 902€, energetický certifikát cca 2800€, publicitu – zabezpečenie stálej 
tabule a dočasnej tabule cca 1000€, príp. externého manažmentu cca 13,93 €/hod. a samotné 
vybavenie školky“. Na dofinancovanie stavebných prác a vybavenie interiéru bola podaná žiadosť 
o poskytnutie dotácie (bližšie informácie  v prehľade dotácii). 

 



EUROFONDY 
 

Názov projektu:  
Kód výzvy: 

Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Mierová 1 v Strážskom 
IROP-PO2-SC222-2016-13 

Poskytovateľ pomoci:  
Operačný program: 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
OP Integrovaný ROP 

COV:                                     92 978,10 € 
Schválená výška NFP:        88 329,19 € 
Min. spoluúčasť 5%:             4 648,91 €  
Neoprávnené výdavky:         7 411,13 € (jedná sa o prístroje do dielne, ktoré sú vhodné od 15 rokov,  podľa uvádzania 
výrobcu, z toho dôvodu boli pre žiakov ZŠ nepoužiteľné a teda zneoprávnené – zároveň nie je podmienka obstarať ich) 
Stav projektu:  
Podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Začína proces 
implementácie projektu, prebieha kontrola VO. V prípade kladného výsledku môžeme začať 
s prácami. 
Stav Verejného obstarávania  
Zrealizovaných 5 VO na: 

- Knižný fond 
- Stavebné práce 
- Informačné 

a komunikačné techn. 
- Učebné pomôcky 
- Nábytok  

VO ukončené. Zmluvy s úspešnými dodávateľmi podpísané.  
Vysúťažené ceny:  Knižný fond – 13 620,56 € 
                                 Stavebné práce – 4 021 ,69 € 
                                 IKT – 17 880,95 € 
                                 Učebné pomôcky – 17 038,20 € 
                                 Nábytok – 32 872,68 € 
                                 Spolu: 85 434,08 € 

 

 

Názov projektu:  
Kód výzvy: 

Národný program Terénna sociálna práca II 
NP TSP II/01-2019 

Poskytovateľ pomoci:  
Operačný program: 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR 
OP Ľudské zdroje 

Oprávnené výdavky: mzdy pre 2 Terénne sociálne pracovníčky a 1 Terénnu pracovníčku, 
kancelárske potreby a cestovné náklady. 
Stav projektu:  
Projekt schválený. Vytvorené pracovné miesta pre 2 Terénne sociálne pracovníčky a 1 Terénnu 
pracovníčku. Začiatok spolupráce na národnom programe 02/2020. Prebieha výberové konanie 
na 1 Terénnu sociálnu pracovníčku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EUROFONDY 
Podané žiadosti o nenávratný finančný príspevok – na schvaľovaní 

Názov projektu:  
Kód výzvy: 

Vodozádržné opatrenia ako podpora zlepšenia klímy v meste Strážske 
OPKZP-PO2-SC211-2018-40 

Poskytovateľ pomoci:  
Operačný program: 

Ministerstvo životného prostredia 
OP Kvalita životného prostredia 

COV:                                     317 485,21 € 
Požadovaná výška NFP:    301 610,95 € 
Min. spoluúčasť 5%:           15 874,26 € 
Stav projektu:  
Žiadosť o NFP zaslaná, prebieha odborné hodnotenie. Projekt je na schvaľovaní, administratívna 
kontrola žiadosti bola ukončená bez zistení. 
Stav Verejného obstarávania Vysúťažená cena 
VO Stavebné práce: Proces VO nezačatý (až po schválení NFP) 
VO Externé riadenie:      Proces VO nezačatý (až po schválení NFP) 
VO Stavebný dozor:        Proces VO nezačatý (až po schválení NFP) 
VO publicita:                    Proces VO nezačatý (až po schválení NFP) 
VO projektová dokumentácia:       2 x 4 900,- € VO po podpise s úspešným uchádzačom 

*pozn.: všetky predpokladané výdavky, aj projektová dokumentácia sú oprávnené 

 

Názov projektu:  
Kód výzvy: 

Nízkouhlíková stratégia mesta Strážske 
OPKZP-PO4-SC441-2018-39 

Poskytovateľ pomoci:  
Operačný program: 

Ministerstvo životného prostredia 
OP Kvalita životného prostredia 

COV:                                    15 499,73€ 
Požadovaná výška NFP:   14 724,74 € 
Min. spoluúčasť 5%:               774,99 € 
Stav projektu:  
Žiadosť o NFP zaslaná, prebieha administratívna kontrola. Projekt je na schvaľovaní 

*pozn.: všetky predpokladané výdavky sú oprávnené 

 

Názov projektu:  
 
Kód výzvy: 

Vytvorenie detského ihriska v rámci revitalizácie mestského parku 
Strážske 
MAS_026/7.4/2.1 

Poskytovateľ pomoci:  
Operačný program: 

Pôdohospodárska platobná agentúra 
MAS DUŠA 

COV:                                    49 937,82 € 
Požadovaná výška VFP:   49 937,82 € 
Min. spoluúčasť 0%:                   0 €  
Stav projektu:  
Prebieha príprava žiadosti, ktorá bude podaná najneskôr 13.3.2020. Podmienkou podania 
žiadosti, je ukončený proces verejného obstarávania na výber dodávateľa, s podpísanou Zmluvou 
o dielo, ktorá ale nadobudne účinnosť iba v prípade schválenia žiadosti o NFP. 

*  Projekt rieši stavebnú pripravenosť pre inštalovanie zariadenia a vybavenia ihriska ako sú lanová veža na lozenie pre deti, hojdačky, 
detská horolezecká stena, domček so šmýkľavkou pre deti, kolotoč a pieskovisko. Pôdorysná plocha všetkých prvkov detského ihriska, na 
parcele č. 67/1  v katastrálnom území Strážske, bude mať plochu 272,29 m2. 



EUROFONDY 
Názov projektu:  
 
Kód výzvy: 

Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chránených 
území v meste Strážske 
OPKZP-PO1-SC131-2017-29 

Poskytovateľ pomoci:  
Operačný program: 

Ministerstvo životného prostredia 
OP Kvalita životného prostredia 

COV:                                    399 227,52 € 
Požadovaná výška VFP:   379 266,14 € 
Min. spoluúčasť 5%:          19 961,38 €  
Stav projektu:  
Žiadosť o NFP podaná. Prebieha administratívna kontrola žiadosti o NFP. 

 

 

 

Zamietnuté žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
 

Názov projektu:  
Kód výzvy: 

Výstavba kompostoviska v meste Strážske 
OPKZP-PO1-SC111-2019-56 

Poskytovateľ pomoci:  
Operačný program: 

Ministerstvo životného prostredia 
OP Kvalita životného prostredia 

Stav projektu:  
Žiadosť o NFP bola zamietnutá. Prebieha príprava znovu podania projektu. 

 

 

Názov projektu:  
Kód výzvy: 

Výstavba zberného dvora v meste Strážske 
OPKZP-PO1-SC111-2017-32 

Poskytovateľ pomoci:  
Operačný program: 

Ministerstvo životného prostredia 
OP Kvalita životného prostredia 

Stav projektu:  
Žiadosť o NFP bola zamietnutá. Prebieha príprava znovu podania projektu. 

 

 

Názov projektu:  
 
Kód výzvy: 

Vytvorenie detského ihriska v rámci revitalizácie mestského parku 
Strážske 
MAS_026/7.4/1.1 

Poskytovateľ pomoci:  
Operačný program: 

Pôdohospodárska platobná agentúra 
MAS DUŠA 

Stav projektu:  
Žiadosť o NFP bola zamietnutá. Prebieha príprava znovu podania projektu po zverejnení výzvy. 

 

 

 

 



DOTÁCIE A GRANTY 
Schválené dotácie 
 

Názov projektu:  Detské ihrisko v medziblokovom priestore 
Poskytovateľ pomoci:  Úrad vlády SR 
Žiadaná suma:          12 000€ 
Schválená dotácia:    8 800 € 
Vlastné zdroje:         14 912,48 € 
Stav projektu:  
Zmluva o poskytnutí dotácie podpísaná. Úrad vlády dotáciu poskytol. 
Práce sú zrealizované – ihrisko dokončené. Vyúčtovanie dotácie do 30.4.2020. 
Stav verejného obstarávania:  Vysúťažená cena 
VO na dodávateľa:  23 712,48 € - po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

„Veríme v Zábavu s.r.o.“ -  pred kontrolou VO 
 
 
 
 
Názov projektu:  Údržba futbalového miniihriska 
Poskytovateľ pomoci:  Úrad vlády SR 
Žiadaná suma:          20 000 € 
Schválená dotácia:   10 000 € 
Vlastné zdroje:            6 237,62 € 
Stav projektu:  
Zmluva o poskytnutí dotácie podpísaná. Úrad vlády dotáciu poskytol.  
Práce sú zrealizované – futbalové miniihrisko dokončené. Vyúčtovanie dotácie do 30.4.2020. 
Stav verejného obstarávania:  Vysúťažená cena 
VO na dodávateľa:  16 237,62 € - po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom „MARO, 

s.r.o.“ -  pred kontrolou VO 
 

 

 

Názov projektu:  Osvetlenie priechodov pre chodcov v Strážskom 
Poskytovateľ pomoci:  Rada vlády SR pre prevenciu kriminality 
Žiadaná suma:                                    20 914 € 
Schválená dotácia:                              6 000 € 
Vlastné zdroje (min. 20%) :               1 662,04  € 
Rozpočet bol pred podpisom zmluvy upravený v závislosti od výšky schválenej dotácie na 7 662,04 
€, čím sa uskutočnilo dodanie 2 osvetlení priechodov pre chodcov (Pri Lemone a Vihorlatskej 621). 
Stav projektu:  
Zmluva o poskytnutí dotácie podpísaná. Úrad vlády dotáciu poskytol. Vyúčtovanie dotácie do 
30.4.2020.  
Stav verejného obstarávania:  Vysúťažená cena 
VO na dodávateľa:  7 682,14 € - pred kontrolou VO 

 

 



DOTÁCIE A GRANTY 
 

 

Názov projektu:  Obnova klziska v Strážskom 
Poskytovateľ pomoci:  Úrad podpredsedu vlády SR 
Žiadaná suma:                          237 177 € 
Schválená dotácia:                   237 177 € 
Ďalšie zdroje financovania:     50 000 € z Úradu vlády 
Celkový rozpočet obnovy:    438 900 € 
Vlastné zdroje:                        151 723 € 
Stav projektu:  
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku podpísaná. Regionálny príspevok bude uvoľnený do 
15 dní od  kladnej verifikácie kontroly VO. 
Stav verejného obstarávania:  Vysúťažená cena 
VO na dodávateľa:  438 900 € - po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

„PRIMACHLAD, s.r.o.“ -  proces kontroly s kladným výsledkom 
 

 

Názov projektu:  Vybudovanie zavlažovacieho systému a úprava druhej hracej plochy 
v Strážskom na ulici Mládeže, parc. č. EKN 370,371, k.ú. Strážske 

Poskytovateľ pomoci:  Slovenský futbalový zväz 
Celkové výdavky:     30 764 € 
Žiadaná suma:          23 073 € 
Schválená dotácia:  15 000 € 
Vlastné zdroje:         min. 25% 
Popis projektu: 
Zavlažovanie ihriska 22 167  € 
Úprava ihriska 3 397 € 
Vybavenie ihriska – ochranné siete a striedačky 5 200 € 
Stav projektu:  
Dotácia schválená, pred podpisom zmluvy so SFZ. 
Stav verejného obstarávania:  Nebolo realizované  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOTÁCIE A GRANTY 
Podané žiadosti o poskytnutie dotácie – na schvaľovaní 

 
Názov projektu:  Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Strážske 
Poskytovateľ pomoci:  Environmentálny fond 
Žiadaná suma:                                    168 150 € 
Celkové náklady projektu:                177 000 € 
Vlastné zdroje (min. 5%) :                     8 850  € 
Stav projektu:  
Žiadosť o poskytnutie dotácie je na schvaľovaní.  

 

Názov projektu:  Materská škola – prístavba a rekonštrukcia 
Poskytovateľ pomoci:  Úrad podpredsedu vlády SR 
Žiadaná suma:                                    128 063,70 € 
Celkové náklady projektu:                128 063,70 € 
Vlastné zdroje (min. 0%) :                                   0 € 
Stav projektu:  
Žiadosť o poskytnutie dotácie je na schvaľovaní. Žiadosť bola podaná za účelom získania 
prostriedkov na dofinancovanie stavebných prác projektu prístavby a rekonštrukcie Materskej 
školy, konkrétne na dofinancovanie prístavby únikového schodiska, dofinancovanie terénnych 
úprav a interiérového vybavenia MŠ. 

 

 

 

Zamietnuté dotácie  
Názov projektu:  Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v meste Strážske 
Poskytovateľ pomoci:  Ministerstvo vnútra SR, výzva č. II.KMV 2019 
Žiadaná suma:          61 219,49 € 
Schválená dotácia:                  0 €  
Stav projektu:  
Žiadosť nebola finančne podporená.  

 

Názov projektu:  Oprava miestnych komunikácii na ul. Mierová 
Poskytovateľ pomoci:  Ministerstvo financií SR 
Žiadaná suma:          15 000 € 
Schválená dotácia:            0 €  
Stav projektu:  
Žiadosť nebola finančne podporená.  
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