
 

MESTO SPIŠSKÁ BELÁ 

 

Akčný plán stavebných a iných investičných akcií mesta na roky 2022-2023 

Aktualizácia 03/2023 
 

 

LEGENDA: 

 
 Stavby/projekty zrealizované v 

roku 2022  
 Stavby sú projekčne aj materiálovo pripravené na realizáciu, ktorá bude v priebehu  2022 

ukončená.  

 Stavby v príprave, čiastočnej 

realizácii  
 Rozostavané stavby, stavby, ktoré sú projekčne aj materiálovo pripravené na realizáciu, podané 

projekty, plánované  investície, potreba nájsť zdroje financovania  

 Stavby, ktoré sa projekčne 

pripravujú 
 Investície, stavby, ktoré sa projekčne pripravujú  

 Stavby,  plánované investície  Plánované investície   

 

 Názov akcie / projektu  Zdroje financovania  Popis akcie 

1 Dobudovanie infraštruktúry 

k občianskej vybavenosti 

v Spišskej Belej –Strážky –  

 

SO.01 záchytné parkovisko  

 

SO.02 prístupová komunikácia  

 

 

Európsky 

poľnohospodársky fond 

pre rozvoj vidieka  + 

rozpočet mesta 2022 

Spracovaná projektová dokumentácia riešila vybudovanie záchytného parkoviska a prístupovej 

komunikácie k Dennému centru s napojením na Popradskú ulicu. 

 

Stavba: SO.01 Záchytné parkovisko – hodnota investície 33 802,62 eur  

Financované v rámci schválnej žiadosti o NFP, výzva MAS_066/7.2/1.1 a vlastných zdrojov 

(výška NFP 25 000 eur, vlastné zdroje 8 802,62 eur) 

 

Stavba: SO.02 Prístupová komunikácia - hodnota investície 35 949,27 eur 

Financované z vlastných zdrojov. 

 

Zhotoviteľ: Pavel Bachleda - BAPAS 

 

Hodnota investície: 70 251,89 eur 

 

Poznámka: čakáme na refundáciu prostriedkov z EÚ a ŠR vo výške 25 000 eur. 

 

 

  2 Rekonštrukcia mosta na Rozpočet mesta 2022  Rekonštrukcia mosta na cyklistickom chodníku v smere Spišská Belá – Tatranská Kotlina v 2,864 



cyklistickom chodníku Spišská 

Belá – Tatranská Kotlina 

km prebehla v zmysle prepracovanej projektovej dokumentácie.  

 

Zhotoviteľ: Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. 

Financované z vlastných zdrojov. 

 

Hodnota investície: 39 916,64 eur 

 

3 Revitalizácia – spevnené 

a prístupové plochy – odstavné 

plochy ulica Tatranská  - 1.etapa 

SO.01 – Miestna komunikácia – 

asfaltové plochy 

Dotácia zo štátneho 

rozpočtu, rozpočet mesta 

na rok 2022-2023 

PD rieši rekonštrukciu a modernizáciu miestnej komunikácie, komunikácie pre peších 

a vybudovanie nevyhnutných odstavných plôch pre potreby verejnoprospešných stavieb na 

Tatranskej ulici. 

 

SO.01 – Miestna komunikácia – asfaltové povrchy – 1.etapa – financované z dotácie z MIIRI SR + 

rozpočet mesta, projekt schválený, dotácia na účte mesta, realizácia stavebných prác prebiehala 

v 15.7.2022-31.10.2022. 

 

Zhotoviteľ: Swietelsky – Slovakia spol.s.r.o. 

 

Dotácia: 232 343,59 eur (50 505,48 eur nevyčerpaná dotácia na vrátenie) 

ZoD: 192 048,40 eur 

Fakturované:  

191 408,54 eur (stavebné práce) – 181 838,11 eur dotácia, 9 570,43 VZ 

3 780,00 eur (stavebný dozor) 

 

4 Revitalizácia – spevnené 

a prístupové plochy ulica 

Športová  

Rozpočet mesta na rok 

2021 - 2022 

 

Realizácia výstavby MK pri rodinných domoch, vrátane chodníka pre peších v rozsahu schválenej 

PD. – realizácia prác prebiehala v 2.etapách. 

 

Zhotoviteľ: Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. 

Financované z vlastných zdrojov. 

 

Hodnota investície: 212 564,55 eur 

 

5 Zriadenie odborných učební pre 

žiakov ZŠ J.M. Petzvala 

v Spišskej Belej 

IROP, EFRR, ŠR, 

rozpočet mesta na rok 

2022 

Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne polytechniky, biologicko-

chemickej učebne, učebne IKT, jazykových učební, knižnice. Dodané všetko okrem knižničného 

fondu – prebieha kontrola opakovaného verejného obstarávanie, dodané po doručení správy 

z kontroly. Prebieha proces preplatenia faktúr dodaného vybavenia v zmysle podanej žiadosti 

o platbu.  

Rozpočet mesta 2022: 163 383 eur 

 

Rozpočet po VO vybavenie: 163 382,94 eur 

Bežné výdavky manažment projektu: 2177 eur, stála tabuľa 250 eur 



6 Zriadenie odborných učební pre 

žiakov ZŠ M.R. Štefánika 

v Spišskej Belej 

IROP, EFRR, ŠR, 

rozpočet mesta na rok 

2022 

Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne polytechniky, biologicko-

chemickej učebne, fyzikálnej učebne, učebne IKT.  Čakáme na správu z kontroly dodatkov ku 

kúpnym zmluvám, aby bol ukončený proces preplatenia faktúr dodaného vybavenia v zmysle 

podanej žiadosti o platbu.  

Rozpočet mesta 2022: 171 233 eur 

 

Rozpočet po VO vybavenie: 170 833,73 eur, neoprávnené výdavky 399 eur 

Bežné výdavky manažment projektu: 2177 eur, stála tabuľa 250 eur 

7 Modernizácia športového areálu 

na Moskovskej ulici  

Dotácia zo štátneho 

rozpočtu, PSK, rozpočet 

mesta 2021-2022 

Rekonštrukcia atletickej dráhy a ostatných hracích plôch s tartanovým povrchom, oplotenia, 

dobudovanie doskočiska. 

 

Zhotoviteľ: FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o., Nitra 

Financované z regionálneho príspevku, dotácie z PSK a vlastných zdrojov. 

RP 65 000,00 eur, dotácia z PSK 30 000,00 eur, vlastné zdroje 22 180,56 eur  

Hodnota investície: 117 180,56 eur 

 

8 Dobudovanie zázemia k 

hokejbalovej hale  na Tatranskej 

ulici  

Dotácia z rozpočtu PSK + 

rozpočet mesta na rok 

2022 

Obstaranie mobilných kontajnerov – kontajnerovej zostavy pre účely zriadenia novej šatne, 

sanitárnych kontajnerov pre zriadenie WC a spŕch a ich vybavenie zostavou/setom lavičiek 

s opierkou a vešiakmi. Zázemie napojené na inžinierske siete – vodovod, kanalizáciu a elektrickú 

energiu. Druh stavby – montovaná budova. 

 

Dodávateľ: GACON s.r.o., Trenčín, Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o., ABAmet, s.r.o, Galanta 

Financované z účelovej dotácie z PSK a vlastných zdrojov. 

Dotácia: 45 000 eur, vlastné zdroje 3839,49 eur 

 

Hodnota investície: 48 839,49 eur 

 

9 Dovybavenie hokejbalovej haly 

v Spišskej Belej  

Dotácia z rozpočtu PSK + 

rozpočet mesta na rok 

2022 

V rámci projektu sme zakúpili repasovanú rolbu zn. Olympia na úpravu ľadovej plochy po 

kompletnej generálke a vybavili halu 2 ks tribún s celkovou kapacitou miest na sedenie – 156 

sedadiel. 

 

Dodávateľ: Mátl a Bula s.r.o., Rajhrad u Brna, B.R.A. Company s.r.o, Horná Potôň 

Financované z dotácie PSK (Výzva pre región 2022) a vlastných zdrojov. 

Dotácia: 59 000 eur, vlastné zdroje 28 771,50 eur 

 

Hodnota investície: 87 771,50 eur 

 

10 Drevené prístrešky na cyklotrase 

s príslušenstvom 

Európsky 

poľnohospodársky fond 

pre rozvoj vidieka  + 

Výstavba 3 drevených cykloprístreškov s príslušenstvom – 2 ks pri cyklistickom chodníku Strážky 

- Spišská Belá, 1 ks v Tatranskej Kotline. Z MAS financované 2 prístrešky v Spišskej Belej, 

nakoľko podľa PPA sa prístrešok v Tatranskej Kotline nachádza mimo územia MAS Tatry-



rozpočet mesta 2022 Pieniny- LAG. Projekt sme museli zrealizovať v plnom rozsahu. 

 

Zhotoviteľ: Ing. Ľuboslava Ovšonková, Spišské Hanušovce 101 

 

Hodnota investície: 34 450,00 eur 

 

Poznámka: Príprava podkladov pre spracovanie ŽoP. Preplatená bude suma vo výške schváleného 

NFP  15 490,87 €. 

 

 

11 Dobudovanie inžinierskych sietí, 

prístupovej komunikácie, 

chodníkov v lokalite IBV 

S.Webera 

Rozpočet 2022 Dobudovanie inžinierskych sietí, prístupovej komunikácie, chodníka v lokalite IBV Webera na ul. 

Kaltsteinovej k pozemkom a rodinným domom vo vlastníctve Vladimíra Šelepa s manželkou 

a Vladimíra Straku s manželkou. 

 

Rozpočet mesta 2022: 11 618,77 eur 

 

12 Preventívno – návštevná 

miestnosť pri ZOS Strážky 

Rozpočet 2022 Dodanie a montáž mobilného kontajnera so zázemím, pripojením na IS, ktorý bude slúžiť ako 

preventívno-návštevní miestnosť pre klientov ZOS Strážky. 

 

Hodnota investície: 31 800,00 eur 

13 Úprava podkrovia budovy 

Petzvalova 16 – dodanie, montáž 

vzduchotechniky 

Rozpočet mesta 2022-

2023, nórske fondy 

Dodanie a montáž vzduchotechniky v podkrovných priestoroch vzdelávacieho centa Pôjd v zmysle 

spracovanej PD a vydaných povolení. 

 

Hodnota investície: 11 106,30 eur 

14 Mestská (komunitná) záhrada na 

Tatranskej ulici 

Rozpočet mesta 2022-

2023, nórske fondy, 

dotačné zdroje  

 

V rozpočte na rok 2023: 

156 218,00 € 

 

 

Potreba dofinancovať 

2.etapu: 

Min. 113 112,65 € 

(rozpočet projektant 

08/2023, pred VO) 

 

Realizácia projektu komunitnej záhrady v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie v rámci 

projektu Spolu Bližšie financovaného z Nórskych fondov. Projekt bude realizovaný na  2. etapy.  

Stavba povolená – vydané stavebné povolenie, prebieha kontrola verejného obstarávania na 

zhotoviteľa stavebných prác.  

 

Rozpočet v zmysle ZoD stavebné práce 1.etapa: SO.01 Spevnené plochy, amfiteáter, SO.03.02 

Mobiliár SO.04 Verejné osvetlenie - 139 089,04 € 

 

Zhotoviteľ: Pavel Bachleda – BAPAS 

Realizácia: 04-06/2023 ( 6 týždňov) 

 

Predpokladaný rozpočet projektanta 2.etapa (potreba nájsť zdroje): 113 112,65 € – SO.01 

Spevnené plochy a amfiteáter – umelecké dielo Kilometrovník 10 788 €, SO.02 Krajinná 

architektúra – úprava terénu, sadovnícke a krajinárske úpravy – výsadba záhonov, kvetov 9 258,88 

€, SO.03.01 Detské ihrisko – hojdačky, trampolína v zemi, lanová preliezka, workoutová zostava 

81 458,00 €, SO.03.02 Mobiliár – tieniaca plachta, betónový nápis #bel ej   11 607,77€ 



15 Odvodnenie Tatranskej ul. V rozpočte na rok 2023: 

38 505,00 € 

 

 

Potreba dofinancovať: 

xxx 

 

Odvodnenie Tatranskej ul. ( od polí oproti kolkárni) popod miestnu komunikáciu, cez komunitnú 

záhradu do potoka. Spracovaná PD. Stavebné práce musia prebehnúť pred realizáciu komunitnej 

záhrady. 

 

Rozpočet projektant: 41 736,46 €, ZoD 30 871,00 € (1.etapa pokládka rúry pod cestu 

zrealizovaná v roku 2022 – 877,50 €), mikropretlak pre napojenie verejného osvetlenia 

komunitnej záhrady  1200 € 

 

16 Revitalizácia – spevnené 

a prístupové plochy – odstavné 

plochy ulica Tatranská  - 2.etapa 

SO.01 – Miestna komunikácia – 

chodníky, SO.02 Parkovisko 

Rozpočet mesta 

 

 

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

 

 

Potreba dofinancovať 

min: 

355 430,30 € 

(cena z 04/2022) 

 

 

 

Poznámka realizácia 2.etapy revitalizácie ul. Tatranskej: 

SO.01 – Miestna komunikácia – dlaždené spevnené plochy– 2.etapa, SO.02 – Odstavné plochy – 

v 02/2022  podaná žiadosť o NFP v rámci výzvy MV SR – žiadosť nepodporená z dôvodu že 

všetka disponibilná alokácia na výzvu bola vyčerpaná v rámci ŽoNFP podaných v prvom kole 

predmetnej výzvy. Aktuálna situácia spojená s vojnou na Ukrajine ako i výrazné zmeny cien 

energií si vyžadujú realizáciu špecifických opatrení na úrovni celého národného hospodárstva, 

ktoré vytvárajú potrebu na použitie všetkých aktuálne voľných ako aj v budúcnosti uvoľnených 

zdrojov v rámci všetkých operačných programov vrátane operačného programu Ľudské zdroje.  

 

Zhotoviteľ stavby víťaz VO spoločnosť Pavel Bachleda – BAPAS s podmienkou realizácie prác 

v prípade schválenia ŽoNFP. Zazmluvnená suma diela 355 430,30 eur. 

V prípade, že by sme šli do realizácie z vlastných zdrojov bude potrebné ZoD dodatkovať, alebo je 

možnosť počkať na ďalšie výzvy, poprípade ešte je min. šanca, že MV SR navýši alokáciu a mohli 

by sme byť podporení. 

 

Rozpočet žiadosti o poskytnutie NFP, pred VO: 499 694,80 eur,  z toho stavebné práce pred VO: 

462 502,15 eur. Žiadaná dotácia (95%): 474 710,06 eur, min. spolufinancovanie (5%): 24 984,74 

eur. 

Tieto výdavky budú aktualizované v zmysle výsledkov VO a zahrnuté do rozpočtu mesta v prípade 

schválenia realizácie. 

17 Dobudovanie chodníkov na 

novom cintoríne   

Rozpočet mesta  

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

 

Potreba dofinancovať: 

106 063,62 € 

(cena pred VO z 09/2022) 

 

Dobudovanie prístupových chodníkov na novom cintoríne, verejného osvetlenia, mobiliáru, 

výsadba zelene. Dokončenie investície z minulých rokov. Aktuálny stav – spracovaná PD, vydané 

ohlásenie, potreba vyčleniť financie v rozpočte mesta. 

 

Rozpočet projektant: 106 063,62  € 

 

 

18 Dobudovanie oplotenia 

a prístupovej komunikácie k MŠ 

Mierová 

Rozpočet mesta  

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

Dobudovanie a rekonštrukcia oplotenia areálu MŠ, vybudovanie prístupovej komunikácie pre 

účely zásobovania jedálne MŠ. Vypracovaná  PD s rozpočtom a  VV na oplotenie a prístupovú 

komunikáciu. 

 



 

Potreba dofinancovať: 

min. 115 453,05 € 

(cena pred VO z 10-

11/2022) 

 

Rozpočet projektant oplotenie 11/2022:  32 765,33 €   - chýbajúca časť oplotenia, bez prednej 

časti, dali sme dopracovať rozpočet na komplet celé oplotenie 

Rozpočet projektant komunikácia 10/2022 (bez splaškovej kanalizácie): 82 687,72 € 

 

19 Racionalizácia systému zberu 

odpadov v meste – polopodzemné 

kontajnery ul. Družstevná 

Rozpočet mesta  

 

V rozpočte na rok 2023: 

149 476,00 € 

 

Potreba dofinancovať: 

Doplniť odobraté financie 

po schválení záverečného 

účtu mesta.  

Suma 153 508,55 € 

(cena pred VO z 12/2022) 

 

Čipovanie nádob na zber TKO, riešenie zberu triedeného zberu odpadov na sídliskách a vybraných 

lokalitách v meste – polopodzemné kontajnery. 

 

Predpokladané náklady na polopodzemné kontajnery na Družstevnej ul.(kontajnery + stavebné 

práce), rozpočet projektant 12/2022: 153 508,55 €   

 

V zmysle záverov komisie  použiť časť financií na zateplenie podkrovia ZŠ J.M. Petzvala, zmena 

rozpočtu MsZ 9.3.2023 

 

20 Príprava IBV v Strážkach – Nad 

kaštieľom (II a III. etapa - 

výstavba rodinných domov) 

Rozpočet mesta  

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

 

Mesto Spišská Belá zabezpečilo vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie 

a zabezpečí vydanie právoplatného územného rozhodnutia. V zmysle uzatvorenej zmluvy 

o spolupráci č. EXT 482/2022 investor č.1 EKO SVIP s.r.o. zabezpečí spracovanie projektovej 

dokumentácia pre stavebné povolenie IBV Strážky nad kaštieľom II. a III. etapa projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie, inžiniering za účelom vydania stavebného povolenia, na 

svoje náklady ďalej zabezpečia výstavbu miestnej komunikácie, verejnej kanalizácia napojená do 

funkčného kanalizačného systému, vrátane domových prípojok, verejný vodovod napojený na 

funkčný systém prevádzkovaný oprávneným prevádzkovateľom, vrátane domových prípojok a 

vodomerných šácht, bez meradiel, rozvody NN a VN a verejného osvetlenia, miestne komunikácie 

cestné aj miestne vrátane napojenia, vstupov na pozemky, terénne úpravy v rozsahu 1,0 m od 

komunikácií a terénne úpravy plôch zasiahnutých výstavbou, vrátane nákladov na zabezpečenie 

geometrických plánov na parceláciu lokality. Investor č.2 Leonides Real s.r.o. zabezpečí na vlastné 

náklady inžiniering spojený s marketingom, predajom a zápisom pozemkov 

 

21 Príprava IBV Webera – 2. etapa 

(výstavba rodinných domov)  

Rozpočet mesta  

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

 

Potreba dofinancovať: 

10 500 € 

 

Príprava vstupných dokumentov a podkladov – výškopis a polohopis, geologický prieskum, 

urbanistická štúdia,  projektová dokumentácia pre územné konanie, projektové dokumentácie pre 

stavebné povolenie na výstavbu inžinierskych sietí a komunikácie   

 

Uzatvorená Mandátna zmluva č. NEH 518/2022 so spoločnosťou RECOMP na  zabezpečenie 

inžinierskej činnosti pri majetko-právnom vysporiadaní lokality S.Webera - 2.etapa (pokračovanie 

ul. Greisigerovej v Spišskej Belej). Odmena za plnenie predmetu zmluvy 10 500 €. 

 



22 Vybudovanie detského ihriska na 

Družstevnej ul. v Spišskej Belej 

Rozpočet mesta 

 

V rozpočte na rok 2023: 

40 000 € 

 

 

Výstavba detského inkluzívneho ihriska Rodinka na Družstevnej ul. podľa PD spracovanej 

MPSVaR SR sa nezrealizovala. Dňa 7.11.2022 sme na základe uznesenia MsZ zo dňa 20.10.2022 

zaslali odstúpenie od zmluvy o poskytnutí dotácie z dôvodu jeho technickej a finančnej náročnosti, 

pretrvávajúceho problému s výberom dodávateľa detského ihriska, obavy o kvalitu prevedenia 

(agátové drevo) a výške spolufinancovania zo strany prijímateľa. V uznesení MsZ sa konštatuje, že 

sa pripraví nové technické riešenie a nové detské ihrisko sa vybuduje z vlastných zdrojov v roku 

2023. V príprave.  

 

23 Doplnková infraštruktúra 

v meste Spišská Belá – 

cykloprístrešky pri ZŠ 

Rozpočet mesta, dotačné 

zdroje  

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

 

Potreba dofinancovať: 

0,00 € 

 

Vybudovanie cyklotprístreškov pri ZŠ v meste, vrátane ZUŠ v zmysle spracovanej PD. Podaný 

projekt v rámci MDaV SR, avšak neúšpešný. V prípade vyhlásenia vhodnej výzvy projekt 

pripravený na podanie. 

 

Rozpočet z 12/2021: 48 950,21 € 

 

 

24 Vybudovanie vodozádržných 

opatrení v meste Spišská Belá 

Rozpočet mesta, dotačné 

zdroje 

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

 

Potreba dofinancovať: 

0,00 € 

 

Spracovaná PD na realizáciu vodozádržných opatrení v areály ZŠ Petzvala v Spišskej Belej  a na 

Tatranskej ulici v zmysle spracovanej PD. V prípade, že sa budeme chcieť zapojiť do nejakej 

výzvy potreba aktualizácie PD, vydanie povolenia a pod. Vzhľadom na aktivity na Tatranskej 

ul.(komunitná záhrada, budovanie zariadenia pre seniorov je  PD neaktuálna. 

 

 

25 Chodník Kúpeľná ul.  

 

 

Rozpočet mesta 

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

 

Potreba dofinancovať: 

xxx € 

Vypracovaný1.stupeň PD - štúdiá Kúpeľnej ul. (chodník) od križovatky SNP po križovatku na ul. 

Záhradnú, 1.mája pre účely vyjadrenia ŽSR. V zmysle stanoviska ŽSR, sekcie železničných tratí 

a stavieb Košice zo dňa 30.11.2022 potrebujeme dať vypracovať projektovú dokumentáciu pre 

územné rozhodnutie a stavebné povolenie (následne ju zaslať na schválenie), kde máme vyriešiť -  

technické riešenie chodníka, vyriešiť nelegálne priechody pre chodcov cez trať a vyriešiť 

odvodnenia stekajúcej vody z ul. Kúpeľnej na železničné priecestie v žkm 20,721 trate Spišská 

Belá – Spišská Belá nákl. Problém stekajúcej vody sa pravdepodobne netýka nami riešeného 

úseku, túto podmienku ešte preverujeme. 

 

Cena PD pre ÚR a SP: xxx € 

 

26 Príprava výstavby Centra 

sociálnych služieb v Spišskej 

Belej (na Tatranskej ul.)  

Rozpočet mesta  

 

V rozpočte na rok 2023: 

10 000 € 

Potreba vyčleniť v rozpočte mesta finančné prostriedky na výkup pozemkov od SPF a súkromných 

vlastníkov v prípade získania súhlasu s odpredajom pre výstavbu Centra sociálnych služieb na 

Tatranskej ul. v Spišskej Belej. V prípade súkromných vlastníkov a prejavených súhlasov ide 

o pozemky vo výmere do 1000 m2, odhadovaná suma za výkup od súkromných vlastníkov je  



 

Potreba dofinancovať: 

20 000 € 

30€/m2, t.j. cca 30 000 €. 

V prípade SPF Ide o plochu cca 6000 m2, odhadovaná suma 23€/m2 . 

Pre bezodplatný prevod d SPF je nutné lokalitu preklasifikovať ako verejnoprospešnú stavbu 

v rámci ÚP ( zmena ÚP). 

 

Aktuálne máme v rozpočte na výkup pozemkov na rok 2023 schválenú sumu 10 000 €, nateraz 

potreba navýšenia o 20 000 € na odkúp pozemkov od súkromných vlastníkov 

 

27 Modernizácia budovy mestského 

úradu v Spišskej Belej 

Rozpočet mesta, Plán 

obnovy a odolnosti SR 

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

 

 

 

Potreba dofinancovať: 

xxx € 

 

 

Predmetom riešenia projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ a modernizácia 

vykurovania - návrh nového strojného zariadenia existujúcej plynovej kotolne pre budovu 

mestského úradu v Spišskej Belej, výmena vykurovacieho systému, zateplenie podlahy 

podstrešného priestoru, stavebná úprava podkrovného priestoru pre archív,  výmena svietidiel. 

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie spracovaná Ing. Radovanom Gréčom v zmysle 

podmienok Výzvy č. 1  (MDaV SR) na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov 

mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo 

chránených budov. Po dodaní PD vrátane rozpočtu zaktualizujeme sumy. 

 

Rozpočet projektant:  xxx € 

Výdavok projektová dokumentácia: 13 100,00€  

Výdavky PEH: 1800 €  

Výdavky spracovanie ŽoNFP: xxx €  - cena služby bude závisieť od rozsahu  PD 

Výdavky realizácia VO:  xxx € - cena služby bude závisieť od hodnoty zákazky 

 

 28  Cyklotrasy v extraviláne mesta 

Spišská Belá a jeho okolí 

Program Interreg V-A 

Poľsko-Slovensko 2021-

2027 z fondov EÚ, ŠR  

a z rozpočtu mesta 

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

 

Potreba dofinancovať: 

xxx € 

 

Prebieha proces získania stanovísk dotknutých orgánov k  spracovaným projektovým 

dokumentáciám pre stavebné konanie na úseky: 

1. Cyklochodník Tatranská Kotlina -Belianska jaskyňa – Babia dolina – asfaltácia 3 km úseku 

vybudovaného v rámci projektu: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier 2.etapa  

2. Cyklochodník Tatranská Kotlina (Babia dolina) – Ždiar (Monkova dolina)  

 

 

 

29 Dobudovanie súvisiacej 

doplnkovej infraštruktúry 

k cyklotrasám v regióne 

Belianskych Tatier 

Program Interreg V-A 

Poľsko-Slovensko 2021-

2027 z fondov EÚ, ŠR  

a z rozpočtu mesta 

 

V rozpočte na rok 2023: 

Prebieha proces získania stanovísk dotknutých orgánov k  spracovanej projektovej dokumentácii  

pre územné rozhodnutie - dobudovanie záchytného parkoviska pri bike parku, toaliet, 2.etapy bike 

parku, odpočívadiel, altánkov, vyhliadkovej veže a iných atrakcií ako doplnkovej infraštruktúry 

k cyklochodníkom v okolí Belianskeho rybníka.  

 

 



0,00 € 

 

Potreba dofinancovať: 

xxx € 

 

Cena PD pre SP: xxx € 

 

30 Prístavba ZŠ M.R. Štefánika, 

Štefánikova 19, Spišská Belá  

 

Rozpočet mesta, Plán 

obnovy a odolnosti SR 

 

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

 

 

Potreba dofinancovať: 

xxx € 

 

Prebieha vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie v zmysle 

spripomienkovanej urbanisticko - architektonickej štúdie areálu ZŠ na Štefánikovej 19, predmetom 

je  zvýšenie kapacity vyučovacích priestorov pre spojenie 1. a 2. stupňa školy a pre odborné 

učebne a  komplexne vyriešenie celého územia s rešpektovaním podmienok KPÚ Prešov. 

 

CP PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:  

Rozpočet projektant:  xxx € 

Výdavky energetický audit: xxx € 

Výdavky spracovanie ŽoNFP: xxx € 

Výdavky realizácia VO:  xxx € 

31 Urbanisticko - architektonická 

štúdia areálu ZŠ  J. M. Petzvala 

Moskovská 20, Spišská Belá  

 

Rozpočet mesta, Plán 

obnovy a odolnosti SR 

 

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

 

Potreba dofinancovať: 

xxx € 

 

Prebieha vypracovanie urbanisticko - architektonickej štúdie celého areálu ZŠ na Moskovskej 20 

vrátane zvýšenia kapacity vyučovacích priestorov, návrh riešenia vlastnej výdajne/jedálne, 

komplexne vyriešenie celého územia. 

Odporúčanie komisie výstavby zo dňa 23.2.2023 nezadávať spracovanie ďalších stupňov PD. 

 

 

CP PD pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby:  xxx € 

 

32 Inštalácia fotovoltaického 

systému pre objekt MŠ Mierová, 

Spišská Belá  

 

Rozpočet mesta, OPKZP 

Výzva č. OPKZP-PO4-

SC411-2023-80 

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

 

Potreba dofinancovať: 

xxx € 

 

Prebieha vypracovanie projektovej dokumentácie na inštaláciu FTV panelov na strechu prístavby 

MŠ, spracovanie účelového energetického auditu k podaniu žiadosti o finančné prostriedky 

a príprava podkladov nevyhnutných k podaniu žiadosti v zmysle výzvy SIEA č. OPKZP-PO4-

SC411-2023-80. 

V prípade schválenia žiadosti realizácia musí prebehnúť do konca roka 2023.  

PD pre povolenie a realizáciu stavby: 2000 €  

Rozpočet projektant:  xxx € 

Výdavky energetický audit: 1500 € 

Výdavky spracovanie ŽoNFP: 1500 € 

Výdavky realizácia VO:  1080 € 

33 Bezpečné priechody pre chodcov 

v meste Spišská Belá 

 

Rozpočet mesta , MAS 

Tatry-Pieniny- LAG, kód  

IROP-CLLD-Q427-512-

Prebieha vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie dvoch bezpečných priechodov 

pre chodcov na ceste I/66 – 1 ks v mestskej časti Strážky pri bývalej hasičskej zbrojnici a 1 ks 

priechod pre chodcov na ul. SNP od COOP Jednoty ku kvetinárstvu „Gerbera“. Pôjde  o 
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V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

 

Potreba dofinancovať: 

xxx € 

 

nasvietenie dvoch kritických  priechodov pre chodcov stožiarmi s výložníkmi s LED osvetlením, 

osadenie riadiacej jednotky, detektora pohybu, dopravných gombíkov do pruhov vozovky a 

dopravného a zvislého dopravného značenia. Projektovú dokumentáciu spracováva Ing. Záremská 

- autorizovaná inžinierka  v oblasti dopravných stavieb. 

V prípade schválenia žiadosti realizácia musí prebehnúť do konca roka 2023.  

PD pre povolenie a realizáciu stavby: 900 € 

Rozpočet projektant:  xxx € 

Výdavky spracovanie ŽoNFP: xxx € 

Výdavky realizácia VO:  xxx € 

34 ZŠ J.M. Petzvala – zníženie 

energetickej náročnosti budovy 

zateplením konštrukcie stropu 

 

Rozpočet mesta, dotačné 

zdroje 

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

 

Potreba dofinancovať: 

78 269,52 € 

(suma pred VO) 

 

Spracovaná jednoduchá PD s rozpočtom, VV na zníženie energetickej náročnosti budovy 

základnej školy J.M. Petzvala formou zateplenia stropu nad najvyšším podlažím uložením na 

existujúcu konštrukciu stropu, vytvorenie dreveného rastra v dvoch vrstvách s uložením 

tepelnoizolačných vrstiev a zaklopenie OSB doskami, pre ďalšiu pochôdznosť pôjdového 

priestoru.  

 

Rozpočet projektant stavebné práce: 78 269,52 €   

 

Kryté rozpočtom po zmene rozpočtu – použitie časti financií vyčlenených na polopodzemné 

kontajnery na ul. Družstevnej.  

Pokúsime sa požiadať o finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR, Okresný úrad Prešov – žiadosť 

v rámci podpory modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov. 

35 Materská škola, Mierová – 

zníženie energetickej náročnosti 

budovy - dokončenie zateplenia 

podstrešného priestoru 

 

Rozpočet mesta 

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

 

Potreba dofinancovať: 

xxx € 

Dokončenie zateplenia podstrešného priestoru strechy pôvodnej škôlky na Mierovej ul. – pokládka 

minerálnej vlny. 

 

 

Odhadovaný náklad: 10 000 €   

36 Verejné osvetlenie – 

rekonštrukcia, modernizácia  

 

Rozpočet mesta 

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

 

Potreba dofinancovať: 

xxx € 

Rekonštrukcia, modernizácia verejného osvetlenia v meste, modernizácia verejného osvetlenia 

v centre mesta – výmena svietidiel za úspornejšie, odstránenie častej poruchovosti. 

37 Cintorínsky múr – stavebná 

úprava naklonenej časti od ul. 

SNP  

 

Rozpočet mesta 

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

 

Potreba spracovania PD – návrh technického riešenia stavebnej úpravy, rozobratia a spätného 

postavenia poškodenej časti oporného múra na mestskom cintoríne vrátane rozpočtu, VV a  

statického posudku. 

CP PD: xxx € 



Potreba dofinancovať: 

xxx € 

Rozpočet stavebné práce projektant: xxx € 

38 Dobudovanie chodníkov Krátkej 

ulici 

 

Rozpočet mesta 

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

 

Potreba dofinancovať: 

xxx € 

Dobudovanie chýbajúcich úsekov chodníkov na Krátkej ul., dokončenie investície z minulých 

rokov. Potreba aktualizácie PD s aktuálnym rozpočtom, VV. 

 

 

39 Rekonštrukcia miestnej 

komunikácie na ul. Družstevnej 

a dobudovanie parkovacích miest 

popri cintorínskom múre  

 

Rozpočet mesta 

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

 

Potreba dofinancovať: 

xxx € 

Potreba spracovania PD na dobudovanie parkovacích miest ako pokračovanie 1.etapy – existujúce 

parkovacie miesta pri cintoríne. Nedostatočná kapacita parkovania v čase pohrebov. Asfaltácia 

miestnej komunikácie od hlavnej križovatky po bývalú tabakovú továreň. – dať vypracovať PD 

 

 

40 Skládka TKO Rozpočet mesta 

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

Potreba dofinancovať: 

xxx € 

Potreba vyčleniť financie na revitalizáciu uzatvorenej skládky odpadov a jej rozšírenie o 3.kazetu. 

 

41 Bezpečný prístup k verejnej 

doprave ul. Partizánska – 

vlaková stanica  

 

Rozpočet mesta 

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

 

Potreba dofinancovať: 

xxx € 

Potreba spracovania PD na riešenie bezpečného prístupu k vlakovej stanici – prioritne na ul. 

Partizánskej – vybudovanie chodníka pre peších a parkoviska. V prípade budovania parkovacích 

miest potreba zmeny ÚP – dať vypracovať štúdiu. 

Spolupráca z VÚC?  

42 Stavebná úprava ulice 

Osloboditeľov 

 

Rozpočet mesta 

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

Potreba dofinancovať: 

xxx € 

Potreba spracovania PD na kompletnú rekonštrukciu, stavebnú úpravu ulice Osloboditeľov – dať 

vypracovať štúdiu. 

 

 

43 Stavebná úprava komunikácie na 

Slnečnej ulici vrátane riešenia 

oporného múra a parkovania 

Rozpočet mesta 

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

 

Riešenie parkovania na Slnečnej ul. + úprava miestnej komunikácie pri rodinných domoch č.47-58 

vrátane opravy oporného múra - dať vypracovať štúdiu. 

 

Spolupráca z VÚC? 



Potreba dofinancovať: 

xxx € 

44 Chodník pre peších z 

Medňanského na Popradskú ul. 

 

Rozpočet mesta 

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

Potreba dofinancovať: 

xxx € 

Zabezpečenie bezpečného prístupu peších na Popradskú ul., od hlavnej cesty, za mostom. 

45 Rekonštrukcia budovy ZUŠ 

Spišská Belá (Zimná 12) 

Rozpočet mesta 

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

Potreba dofinancovať: 

xxx € 

Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti 

budovy ZUŠ spolu s vypracovaním rozpočtu stavebných prác v súlade s pripomienkami KPÚ. 

 

 

 

 

 

 

46 Športový areál ZŠ J.M. Petzvala 

– dobudovanie chodníkov 

Rozpočet mesta 

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

Potreba dofinancovať: 

xxx € 

Dobudovanie prepojovacieho chodníka popri oploteniu atletickej dráhy, úprava terénu, 

dobudovanie parkovacích miest pred workoutovým ihriskom/opičou dráhou, rovnako ako je to 

pred detským ihriskom ak to bude technicky možné. 

47 Revitalizácia sídliska na 

Družstevnej ulici 

Rozpočet mesta 

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

Potreba dofinancovať: 

xxx € 

Komplexné riešenie sídliska vnútrobloku - rekonštrukcia chodníkov, miestnej komunikácie, 

parkovania, ... 

48 Postupná rekonštrukcia chaty 

Fľak (Tatranská Kotlina) 

Rozpočet mesta 

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

Potreba dofinancovať: 

xxx € 

Stavebná úprava vnútorných priestorov chaty na Fľaku  (pôvodnej horárne)  – postupná 

rekonštrukcia.  

49 Vybudovanie detského 

dopravného ihriska  

Rozpočet mesta, iné 

zdroje 

 

V rozpočte na rok 2023: 

0,00 € 

Potreba dofinancovať: 

xxx € 

Vybudovanie detského dopravného ihriska v areály Základnej školy na Moskovskej ulici – 

realizácia v prípade získania iných finančných zdrojov 

 



 

Poznámka: 

Poradové číslo akcie/projektu je orientačné, neurčuje jeho prioritu, realizovateľnosť. 

Vypracovala: Mgr. Katarína Hradická 

V Spišskej Belej, 13.3.2023 


