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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 
 

schvaľuje 
 

1. zámer obstarať projektovú dokumentáciu pre obnovu Mestského parku v Trebišove 
o predpokladanej hodnote 16 500 EUR s DPH,  

2. zámer zabezpečiť externý  projektový managmet pre podanie žiadosti a riadenie 
projektu o predpokladanej hodnote 4 000 EUR s DPH a 3% z rozpočtového nákladu 
projektu, 

3. zámer obstarať inventarizáciu drevín vrátane ich označenia v teréne o predpokladanej 
hodnote 5 700 EUR s DPH. 

 
 
 
 
 
Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 
Spracovali: Ing. Iveta Sabaková, vedúca oddelenia výstavby a majetku 
                    
V Trebišove, dňa  12.09. 2016 
 
 
 
 
                                                                                         predkladateľ 

 

 



Dôvodová správa 

k spracovaniu dokumentácie pre zámer obnovy mestského parku  

 

Uznesením MsZ v Trebišove  č.23/2016 zo 02.03.2016 bol schválený zámer obnovy 
historického parku v Trebišove podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 
výzvy Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Investičnou 
prioritou Osi 1 je zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho 
využívania zdrojov s cieľom zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti.  
 
Dohoda o spolupráci na tomto projekte bola Mestským zastupiteľstvom mesta Sárospatak  - 
Maďarsko schválená uznesením č. 176/2016 dňa 20.07.2016. Takisto dňa 20.07.2016 
schválilo predmetnú dohodu aj MsZ v Trebišove uznesením č. 76/2016. 
Výzva na predkladanie žiadostí v rámci tohto projektu bola zverejnená dňa 29.07.2016.  
Poskytovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Úrad vlády 
Maďarska, fond: Európsky fond regionálneho rozvoja, forma financovania: refundácia, 
spoluúčasť 5%. Termín uzávierky je 31.10.2016.  
 
Žiadosť a celá komunikácia v priebehu projektu sa bude uskutočňovať v anglickom jazyku. 
Zámerom mesta je v rámci projektu zrealizovať inventarizáciu a hodnotenie drevín vrátane 
ich zakreslenia do mapových podkladov, označenie drevín v teréne, obnovu  existujúcich 
účelových zariadení nachádzajúcich sa na území mestského parku.                                  
 
K realizácii projektu bude potrebné zabezpečiť: 
- externý managment na spracovanie a monitorovanie projektu vrátane žiadosti , nakoľko sa   
   celá dokumentácia  bude predkladať v anglickom jazyku vrátane komunikácie počas trvania  
    projektu, 
- dokumentáciu inventarizácie drevín , 
- dokumentáciu pre stavebné  a parkové úpravy. 
 
Po vykonanom prieskume trhu sa stanovuje predpokladaná hodnota za spracovanie 
projektovej dokumentácie vo výške 16 500 EUR s DPH.                                                                 
Predpokladaný obsah projektovej dokumentácie: 
- zameranie existujúceho stavu spevnených plôch, ktoré budú predmetom riešenia, 
- obnova  doposiaľ nezrekonštruovaných chodníkov, 
- obnova ihriska (umiestnenie prvkov pre detské ihrisko, work streetové ihrisko, petang ..), 
- dostavba ostrovčeka o mólo, lavičky, doplnenie člnkov, 
- doplnenie  interiéru pivnice, 
- dostavba areálu amfiteátra o oplotenie, technické zázemie pre premietanie filmov, 
- prestavba starej športovej haly na galériu, 
- obnova a výstavba verejného osvetlenia, 
-  doplnenie a výmena drobnej architektúry ( lavičky, koše, informačné tabule... ) , 
- projekt terénnych  a sadových úprav. 
 
Za výkon projektového  managmentu sa stanovuje predpokladaná hodnota zákazky na 4 000 
EUR s DPH za vypracovanie žiadosti a 3% z rozpočtového nákladu projektu v prípade 



úspešnosti podanej žiadosti. Mesto predpokladá orientačný  rozpočtový náklad pre realizáciu 
projektu vo výške 800 000 EUR s DPH. Konkrétny rozpočtový náklad stavby bude známy až 
po vypracovaní projektovej dokumentácie stavby a rozpočtu stavby. Náklad samotnej 
realizácie bude známy až po ukončení verejného obstarávania. 
Pre inventarizáciu drevín vrátane opisu ich poškodenia a návrhu ošetrenia, zakreslenia do 
mapového podkladu a označenia plastovým štítkom  Arbo Tag o počte cca 950 stromov 
predstavuje predpokladaná hodnota výšku  5 700 EUR s DPH.  
 
V Trebišove, 12.09.2016 
Spracovala : Ing. Iveta Sabaková, ved. odd. výstavby a majetku 


