
Realizácia projektov k 12.12.2019 
 
 

Podporené: 
- Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I. fáza a II. 
fáza; subjekt: Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity; predmet žiadosti: komunitné 
centrum v obci Zborov – traja pracovníci; požadovaná suma: 38 865,60 €; schválená suma: 
38 865,60 €; dátum podania: 29.07.2019 

 

- Projekty z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny - Cesta na trh práce, § 50J, dobrovoľnícka 
činnosť; subjekt: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR; predmet žiadosti: Operačný 
program Ľudské zdroje - vytvorenie pracovných miest; požadovaná suma: 56 929,40 €; schválená 
suma: 56 929,40 €; dátum podania: február – júl 2019 

 

- Výzva pre región – II. kolo – dofinancovanie rekonštrukcie Žofie; subjekt: Prešovský 
samosprávny kraj; predmet žiadosti: Dofinancovanie projektu Karpatské brány: medzi Ropou a 
Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko - slovenskom pohraničí; 
požadovaná suma: 20 809,58 €; schválená suma: 19 057,74 €; dátum podania: 30.06.2019 

 

- Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít II.; subjekt: Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre 
rómske komunity); predmet žiadosti: Terénna sociálna práca a terénna práca; požadovaná suma: -; 
schválená suma: 194 832 €; dátum podania: realizované od 11/2019 

 

- Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry – CIZS; subjekt: Ministerstvo pôdohospodárstva; 
a rozvoja vidieka SR; predmet žiadosti: rekonštrukcia zdravotného strediska s vybavením; 
požadovaná suma: -; schválená suma: 781 815,86 €; dátum podania: realizované od 7/2019 

 

- Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia; subjekt: 
Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020; predmet žiadosti: 
Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na 
poľsko-slovenskom pohraničí; požadovaná suma: -; schválená suma: 526 686,68 €; dátum podania: 
realizované od 9/2019 

 

- Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít; 
subjekt: Ministerstvo vnútra SR; predmet žiadosti: Dobudovanie systému nakladania s komunálnym 
odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Zborov; požadovaná suma: 406 895 € -; 
schválená suma: 406,895 €; dátum podania: realizované od 7/2018 
 

Podporené – príprava verejného obstarávania 
- Výstavba a rekonštrukcia predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK (OPLZ-
PO6-SC612-2018-1); subjekt: Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády pre rómske 
komunity; predmet žiadosti: Novostavba materskej školy; požadovaná suma: 1 749 165,56 €; 
schválená suma: 1 743 431,36 €; dátum podania: 6.3.2019 

 

- Výzva pre región – I. kolo (podprogram 1.1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu – 
realizácia projektov všeobecnej dopravnej infraštruktúry v súlade s Kostrovou sieťou cyklistických 
trás PSK; subjekt: PSK; predmet žiadosti: Spracovanie projektovej dokumentácie pre kostrovú sieť 
cyklotrás v PSK na úseku obce Zborov; požadovaná suma: 20 825 €; schválená suma: 20 825 €; 
dátum podania: 16.4.2019 
 

Podporené – príprava územného rozhodnutia a verejného obstarávania 
- Výzva číslo II KMV 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho 
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR; subjekt: Ministerstvo 
vnútra SR; predmet žiadosti: Prevencia kriminality v obci Zborov dobudovaním, rozšírením a 
modernizáciou kamerového systému so špecifickým zameraním na drobnú kriminalitu a ochranu 
pred znečisťovaním životného prostredia odpadmi; požadovaná suma: 75 260,15 €; schválená 
suma: 75 260,15 €; dátum podania: 13.5.2019 
 
 
 
 



Realizované 
- Výzva Zastupiteľstva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 – 
oblasť kultúra; subjekt: PSK; predmet žiadosti: socha sv. Floriána; požadovaná suma: 5 000 €; 
schválená suma: 1 000 €; dátum podania: 15.2.2019 

 

- Výjazdové zasadnutie vlády SR; subjekt: vláda SR; predmet žiadosti: rekonštrukcia ciest v obci 
Zborov; požadovaná suma: 8 000 €; schválená suma: 8 000 €; dátum podania: apríl 2019 

 

- 5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra; subjekt: Fond na podporu umenia; 
predmet žiadosti: modernizácia základného vybavenia v obecnej knižnici; požadovaná suma: 8 000 
€; schválená suma: 6 000 €; dátum podania: 27.3.2019 

 

- 5.1.4 Akvizícia knižníc; subjekt: Fond na podporu umenia; predmet žiadosti: Akvizícia nových 
knižničných fondov v obecnej knižnici v Zborove; požadovaná suma: 6 700 €; schválená suma: 
1 000 €; dátum podania: 27.3.2019 
 

Hodnotené 
- 7.4: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych 
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 
infraštruktúry; subjekt: MAS Horná Topľa; predmet žiadosti: rekonštrukcia kuchyne Domu 
kultúry v Zborove; požadovaná suma: 56 996,94 €; schválená suma: ?; dátum podania: 13.9.2019 

 

- Príspevok na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby na rok 2020; subjekt: Okresný úrad 
Prešov; predmet žiadosti: Príspevok na udržiavanie 425 vojnových hrobov v obci na cintorínoch 
vojakov z I. a II. svetovej vojny a Pamätník Českej družiny; požadovaná suma: 1 509,45 €; 
schválená suma: 1 509,45 €; dátum podania: 9.4.2019 

 

- Dotácia v pôsobnosti Ministerstva financií SR podľa § a a §2 Výnosu MF SR 26825/2005-441 
zo dňa 9.12.2005; subjekt: Ministerstvo financií SR; predmet žiadosti: oprava a rekonštrukcia 
miestnej komunikácie v obci Zborov, ulica Podhradie; požadovaná suma: 15 000 €; schválená 
suma: ?; dátum podania: 25.3.2019 

 

- Výzva č. III. Prezídia Policajného zboru 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 
z rozpočtovej kapitoly MV SR – bezpečnosť cestnej premávky; subjekt: Ministerstvo vnútra SR; 
predmet žiadosti: Bezpečné priechody pre chodcov v Zborove, I. etapa; požadovaná suma: 
19 617,90 €; schválená suma: ?; dátum podania: 14.6.2019 

 

- Výzva na miestne pozemné komunikácie a súvisiace prvky s cieľom zlepšenia dostupnosti 
služieb pre obyvateľov MRK (OPLZ-PO6-SC611-2019-1); subjekt: úrad splnomocnenca vlády 
pre RK; predmet žiadosti: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov; požadovaná 
suma: 483 229,17 €; schválená suma: ?; dátum podania: 16.9.2019 

 

- INTERREG – mikroprojekt; subjekt: Interreg SK-PL; predmet žiadosti: Pamiatky s dušou – 
Kostol sv. Žofie; požadovaná suma: 36 287,46 €; schválená suma: ?; dátum podania: 27.5.2019 

 

- Výzva na miestne pozemné komunikácie a súvisiace prvky s cieľom zlepšenia dostupnosti 
služieb pre obyvateľov MRK (OPLZ-PO6-SC611-2019-1); ubjekt: Úrad splnomocnenca vlády pre 
RK; predmet žiadosti: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov II. etapa (ulica 
Krátky rad, Školská a prístupová cesta k novostavbe MŠ); požadovaná suma: 264 236,31 €; 
schválená suma: ?; dátum podania: 28.10.2019 

 

- Envirofond  - Činnosť BK1AP – Rozšírenie a intenzifikácia čistiarní odpadových vôd; 
subjekt: ministerstvo životného prostredia; predmet žiadosti: Nadstavba a zastrešenie bloku ČOV 
pre 100 EO (SO 02); požadovaná suma: 110 792,52 €; schválená suma: ?; dátum podania: 
31.10.2019 

 

- Obnovme si svoj dom – Podprogram 1.: Obnova kultúrnych pamiatok; subjekt: Ministerstvo 
kultúry SR + Ústredie práce SR; predmet žiadosti: Združenie na záchranu Zborovského hradu – 
práce na hrade v roku 2020; požadovaná suma: 90 500 € + platy pre 26 ľudí (nezamestnaných); 
schválená suma: ?; dátum podania: 8.11.2019 

 



- Obnovme si svoj dom – Podprogram 1.: Obnova kultúrnych pamiatok; subjekt: ministerstvo 
kultúry; predmet žiadosti: Obec Zborov – Juhovýchodná fasáda Kostola sv. Žofie – II. etapa; 
požadovaná suma: 23 500 €; schválená suma: ?; dátum podania: 8.11.2019 

 

- Program obnovy dediny; subjekt: Environmentálny fond – Ministerstvo životného prostredia; 
predmet žiadosti: včelia záhrada v Parku sv. Floriána; požadovaná suma: 5 000 €; schválená suma: 
?; dátum podania: 28.11.2019 

 

- Envirofond – Aktivita BP1 – Protipovodňové opatrenia na vodnom toku; subjekt: 
Environmentálny fond – Ministerstvo životného prostredia; predmet žiadosti: Objekty 
protipovodňovej ochrany v obci Zborov - Úprava bezmenného potoka (Pasternik); požadovaná 
suma: 100 832 €; schválená suma: ?; dátum podania: 28.11.2019 
 

Nepodporené 
- Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na financovanie projektu v oblasti 
prevencie kriminality pre rok 2019; subjekt: Ministerstvo vnútra SR; predmet žiadosti: kamerový 
systém v centre obce; požadovaná suma: 16 791,84 €; dátum podania: február 2019 

 

- Akčný plán rozvoja okresu Bardejov – regionálny príspevok; subjekt: Centrum podpory 
regionálneho rozvoja okresu Bardejov; predmet žiadosti: Pozemkové úpravy a infraštruktúra k IBV 
na osade; požadovaná suma: 50 000 €; dátum podania: 12.8.2019 

 

- Podpora rozvoja športu 2019 – obec (program 3: údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej 
infraštruktúry); subjekt: Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport; predmet žiadosti: 
Modernizácia prvkov futbalovej infraštruktúry: výstavba krytej tribúny a doplnenie miest na 
sedenie; požadovaná suma: 17 100 €; dátum podania: 13.3.2019 

 

- Podpora rozvoja športu 2019 – TJ Magura (program 4: nákup športovej výbavy); subjekt: 
Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport; predmet žiadosti: Zabezpečenie základných prvkov 
futbalovej infraštruktúry: športovo-technického vybavenia pre ihrisko; požadovaná suma: 5 880 €; 
dátum podania: 13.3.2019 

 

- Grantový program „Pamätaj!“; subjekt: Nadácia EPH; predmet žiadosti: Pomôž aj Ty Šerédyho 
kaštieľu; požadovaná suma: 2 976, 86 €; dátum podania: 31.7.2019 

 

- Pomáhame pamiatkam 2019: Zachovanie a obnova kultúrnych pamiatok; subjekt: Nadačný 
fond Telekom; predmet žiadosti: Mladí pomáhajú Šerédyho kaštieľu; požadovaná suma. 2 500 €; 
dátum podania: 4.4.2019 

 

- Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a 
budovanie športovej infraštruktúry; subjekt: Slovenský olympijsky výbor; predmet žiadosti: 
Modernizácia futbalového ihriska v obci Zborov; požadovaná suma: 25 150 €; dátum podania: 
16.8.2019 
 

-OcÚ Zborov- 
 


