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Záverečná správa výzvy1

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Konkrétny ciel'2: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Posudzovanéčasovéobdobievýzvy:3 3.10.2017 - 8.1.2018

Kód výzvy: IROP-P01-SC121-2016-12

Kódsúvisiacejvýzvyna predkladanie
PZ:"

I V súlade s kapitolou 3.2.1.4 ods. 4 Systému riadenia EŠIF RO zasiela záverečnú správu z výzvy najneskôr do 5 pracovných dní od jej schválenia na CO
Záverečná správa sa nevypracúva v prípadoch, schvaľovacieho procesu národných projektov, projektov technickej pomoci a veľkých projektov.
Vo vzore sú používané skratky a pojmy zavedené v Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov.

2 Pod pojmom Konkrétny cieľ je myslený pojem Špecifický cieľ.
3 V pripade otvorenej výzvy sa uvádza prislušné posudzované časové obdobie výzvy. V pripade uzavretej výzvy (časovo ohraničenej) sa uvádza dátum

vyhlásenia a dátum ukončenia výzvy
4 Relevantné-v pripade, ak výzva bola vyhlásená v-nadväznosti na výzvu na predkladanie projektových zámerov •. _ .
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l. SúhrnnéinformácieoZoNFP, ktoré boli
predmetom administratívnehooverenia

Počet prijatých ŽoNFP: 4

Počet ŽONFP,pri ktorých došlo k zastaveniu konania o ŽoNFP: l

početŽONFP,ktDrénesplnili podmienkyposkytnutia prispevkuvo fáze administratívnehoovereniaa bolo vydané
rozhodnutie o neschválení ŽoNFP: O

Počet ŽoNFP, pri ktorých bola využita výzva na doplnenie chýbajúcich náležitostí: 4

Výsledky administratívneho overenia:
Celkový počet prijatých ŽoNFP: 4

Celkovávýška NFPzaprijaté ŽONFP: 1696248,69 ZtohozdrojeEÚ: 1575322,19

Celkový počet ŽONFP,ktoré postúpili do odborného hodnotenia: 3

Celková výška NFP za ŽoNFP, ktoré postúpili do odborného hodnotenia: 1570117,02

Celkový počet ŽONFP,ktoré nepostúpili do odborného hodnotenla:" 1

Celková výška NFP za ŽONFP,ktoré nepostúpili do odborného hodnotenia: 126131,67

Komentár

v

2. Súhrnné informácie o ZoNFP, ktoré boli
predmetom odborného hodnotenia

Počet ŽoNFP, ktoré bolí predmetom odborného hodnotenia: 3

Počet ŽONFP,pri ktorých došlo k zastaveniu konania o ŽoNFP: O

Počet ŽoNFP, ktoré nesplnili podmienky odborného hodnotenia a bolo vydané rozhodnutie o neschváleni ŽoNFP: 1

Výsledky odborného hodnotenia:
Počet ŽONFP,ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia a boli predmetom výberu: 3

Celková výška NFP za ŽONFP,ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia a boli predmetom výberu: 1570117,02

Počet ŽoNFP, ktoré nepostúpili do fázy výberu ŽoNFP:6 O

Celková výška NFP za ŽoNFP, ktoré nepostúpili do fázy výberu ŽoNFP: O

5 ŽoNFP, pri ktorých bolo vo fáze administratívneho overenia vydané rozhodnutie o neschválení alebo rozhodnutie o zastavení konania o ŽoNFP
6 ŽoNFP, pri ktorých bolo vo fáze odborného hodnotenia vydané rozhodnutie o neschválení alebo rozhodnutie o zastavení konania
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Komentár
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3. Súhrnné informácie z výberu o ZoNFP
Celkový počet schválenýchŽoNFP: 2

CelkovávýškaNFPzaschválenéŽoNFP: 1 316478,98 ZtohozdrojeE Ú: 1132549,35

Celkovýpočet ŽoNFP, pri ktorých došlo po výbere ŽoNFP k neschváleniu: O

Celkový počet ŽoNFP, pri ktorých došlo po výbere ŽoNFP k zastaveniu konania: O

Celkový počet ŽoNFP, ktoré nesplnili výberové kritériá:" 1

KomentárB

4. Zoznam príloh
Generované prílohy9

1. Zoznam ŽONFP, ktoré nesplnili podmienky administratívneho overenia

2. Zoznam ŽONFP, ktoré splnili podmienky administratívneho overenia

3. Zoznam ŽONFP, ktoré nesplnili podmienk.y odborného hodnotenia

4. Zoznam ŽoNFP, k.toré splnili podmienky odborného hodnotenia

5. Zoznam ŽONFP, pri ktorých bolo vydané rozhodnutie o zastavení konania

6. Zoznam ŽONFP, ktoré nesplnili výberové kritériá

7. Zoznam ŽoNFP, ktoré boli neschválené z dôvodu nedostatku alokácie v poradí, vakom boli neschválené'?

8. Zoznam ŽONFP, ktoré boli schválené, vrátane výšky schváleného NFP

Ďalšie prílohyll

7 Relevantné v prípade, ak boli aplikované Výberové kritériá. V opačnom prípade uviesť "nerelevantné"
8 Nepovinné pole
9 Prílohy v bode 1 - 8 RO zaradí do záverečnej správy výzvy v závislosti na ich relevantnosti
IO V prípade výziev, kde bola zadefinovaná možnosť využitia zásobníka projektov ide o prílohu podl'a kapitoly 3.2.1.4 ods. 3 Systému riadenia EŠIF -

zásobník projektov
II Na základe rozhodnutia RO môžu byť prílohou záverečnej správy výzvy dokurnentv, ktoré sú súčasťou a dokumentujú schval'ovací proces ŽoNFP.

V prípade, ak niektorá časť Záverečnej správy výzvy vyžaduje zadanie rozsiahlejšieho textu, ktorého uvedenie do dokumentu v definovanej štruktúre by
nebolo možné (napr. by spôsobilo neprehl'adnosť celého dokumentu), RO je oprávnený k dokumentu pripojiť samostatnú a neoddelitel'nú prílohu
obsahujúcu relevantné údaje, s jasným označením časti/častí dokumentu, na ktoré sa príloha vzťahuje.
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5. Podpisová čast'
Vypracovali

Dátum podpisu:13.12.2018 Titul, menoa priezvisko: PhDr. Filip Mračka Podpis:

Dátum podpisu:13.12.2018 Titul, menoa priezvisko: Ing. Monika Škrabáková Podpis:

Schválili

Dátum podpisu: jJ. Il. {-t>~Titul, meno a priezvisko: Ing. Roman Hegeduš Podpis:

Dátum podpisu: IJ.~ 7a/? Titul,menoapriezvisko: Ing. Marek Mitošinka Podpis:

,.. ,"r-".
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Príloha č, 1 Zoznam ŽoNFP, ktoré nesplnili podmienky administratívneho overenia

P,Č. Kód Názov Žiadateľ IČO Žiadaná výška výdavkov Žiadaná výška NFP EÚ zdroj
1 NFP302010N586 4 Autobusové zastávky v obci Vel'ký Grob Obec Vel'ký Grob 00306291 132770,18 126131,67 112854,65

Celkom 132770,18 126131,67 112854,65



Prnon a Č, 2 Zoznam ŽoNFP. ktor~ splnili podmienky admlnlstrativnebc overenia

Modernizácia autcbescvvch zastávok a parkovisk v Krásne nad Kysucou ta účelom skvalitnenia slu1leb cestujúcej \/etejnosti v r,imci verejne]
l NFP302010NS49 dopravy osôb

P.~ Kód Názov 2iadater rčo Žiadaní vý~kavýda.vkov Žiadaná viika NFP EÚZdroj

Mesto Krásno nad ~ou 00314072 113799,06 108109,11 96 729.20
Mesto Piešťany 00612031 318640,47 302708,45 270844,40

SADPrešov, a.s. 36477125 1288110.51 1159299.46 1094893,93
1120550,04 l S70 117,02 1462467,53

2 NFP302010N574 Zvyšovanie atraKtivity a kcnkurencleschcpncsn verejne' osobne dopravy v meste Pidťarw

Online riadenie VOD il modernizácia dispečerského riadenia (modernizácia existujúcich a lilv~dzanie nových informačných il dispečerských
3 NFP302010N593 systémov) vrétaoe modernizácie vcddlcvéhc informačného a komunikačného systému - Budovanie lOSv PSk -I.fál~ projektu
Celkom



Príloha e. 4 Zoznam 2oNFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia

P.f. Kód N~zov Žiad.tor iCO ŽI.daná >ilka vYdav kov Ži.daná >i!ka NFP EÚ Zdroj
Mcdemizécia autobusových zastávok a parkovisk v Krásne nad Kysucou za účelom skvalitnenia služieb cestujúcej verejnosti

l NFP302010N549 v rámci verejnej dopravy osôb Mesto Krásno nad Kysucou 00314072 113799,06 lOB 109,11 96729,20
2 NFP302010N574 žvvšovaníe atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v meste Piešťany Mesto Pidťany 00612031 318640,47 302708,45 270844,40

Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia (modernizácia existujúcich a zavádzanie nových Informačných
a dispečerských systémov) vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému - Budovanie lOS v

3 NFP302010N593 PSK -I. fáza projektu SAO Prešov, a.s. 36477125 1288110,51 1159299,46 1094893,93

Celkom 1720550,04 1570117,02 1462467,53



Príloha Č. 7 Zoznam ŽONFP, ktoré boli neschválené z dôvodu nedostatku alokácie v poradí, vakom boli neschválené

P.č. Kód Názov Žiadateľ IČO Žiadaná vý~ka výdavkov Žiadaná vý~ka NFP EÚ zdroj

Modernizácia autobusových zastávok a parkovísk v Krásne nad Kysucou za
1 NFP30201ON549 účelom skvalitnenia služieb cestujúcej verejnosti v rámci verejnej dopravy osôb Mesto Krásno nad Ky 00314072 113 799,06 108109,11 96729,20

Celkom 113 799,06 108109,11 96729,20



Príloha l. 8 Zomam 1:oNFP. ktoré boli schválené, vrátane vý~ky schváleného NFP

P.I. Kód Názov ŽIadator ICO Schváloná'"Ílk. '"Ídavkov Schváloná '"Ílka NFP EÚ zdr~j_
l NFP302010N574 zvvšcvanre atraktivity ili konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy II meste Piešfanv Mesto Pie~ťany 00612031 318640,47 302708,45 170844,40

Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia (modernizácia existujúcich a zavádzanie
nOyYch informačných a dispečerských systémov) vrátane modernizácie vozidlového Informačného a

2 NFP302010N593 komunikačného systemu - Budovanie lOS Y PSK-I.fáza projektu SAD Prešov, 01.$. 36477125 1013 770,53 1013 770,53 861704,95
Colkom 1332411,00 1316478,98 1132549,35



Príloha č. 9 Zoznam odborných hodnotitel'ov (IROP-P01-SC121-2016-12 - 4. kolo)

P.č. Titul, Meno, Priezvisko Vzdelanie - prax
magister v oblasti rozvoja regiónov a EU integrácie / zamestnanec štátnej

Mgr. Patrik Saxa
správy, pracovné skúsenosti
v oblasti metodiky a prírpavy projektov z oblasti dopravy a taktiež z oblasti

1 vzdelávania

2 Ing. Milan Ovseník
inžinier ekonómie / pracovné skúsensoti s riadením a implementáciou
projektov EŠIF

Ing. Peter Biel inžinier v oblasti personálneho manažmentu / príprava a implementácia
3 dopravných projektov v rámci EŠIFa verejnej správy

4 Ing. Stanislav Ondirko
dopravný inžinieri pracovné skúsenosti ako zamestnanec a vedúci odboru
dopravy vo verejnej/štátnej správe
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