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Názov projektu: Zmiernenie dopadov koronakrízy – podpora lokálnych komunít v meste 

Prievidza  

Celkový rozpočet projektu: 54 129,29 € 

Požadovaná výška dotácie z ÚPV SR pre investície a informatizáciu: 48 653 € 

Kofinancovanie  žiadateľom – Mesto Prievidza: 10,11% - 5 476,29 € 

 

 

Účel projektu: 

Ochrana verejného zdravia: 

 zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekčných 

prostriedkov pre vytvorenie vyhovujúcich hygienických podmienok pre Zariadenie pre 

seniorov (v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta) ako ochrana pred šírením epidémie 

koronavírusu 

 zabezpečenie prostriedkov na hygienické opatrenia pre nástup detí a zamestnancov do 

škôl a školských zariadení (v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta) v septembri 2020 ako 

ochrana pred šírením epidémie koronavírusu 

 

 Aktivity projektu sú zamerané na ochranu verejného zdravia a pomoc znevýhodneným 

skupinám obyvateľov v súvislosti s povinnosťou obce ako samosprávneho subjektu vykonávať 

nariadenia vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva a samosprávneho kraja v súvislosti 

s opatreniami proti šíreniu ochorenia Covid-19 

Aktivita 1: obstaranie hygienických prostriedkov - osobných ochranných pracovných 

prostriedkov (OOPP) a dezinfekčných prostriedkov, pre Zariadenie pre seniorov 

(v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta) 

 ako ochrana pred šírením epidémie koronavírusu v najrizikovejšej skupine obyvateľov, 

seniorov zabezpečením vyhovujúcich hygienických podmienok v dvoch prevádzkach 

ubytovacieho zariadenia 

Aktivita 2: obstaranie hygienických prostriedkov - osobných ochranných pracovných 

prostriedkov (OOPP) a dezinfekčných prostriedkov, pre základné školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:  

 ako príprava na zabezpečenie vhodných hygienicky vyhovujúcich podmienok pre nástup 

detí a zamestnancov do základných škôl, školského  zariadenia (Centrum voľného času) 

a Základnej umeleckej školy v septembri 2020 

 

 

 

 

 



 

Mestská  rada 

 

I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte : „Zmiernenie dopadov koronakrízy – podpora lokálnych 

komunít v meste Prievidza  “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,    

            

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť  

a) predloženie projektu s názvom: „Zmiernenie dopadov koronakrízy– podpora lokálnych 

komunít v meste Prievidza “, 

b) kofinancovanie projektu vo výške 5 476,29 € t .j. 10,11% z celkových výdavkov na 

projekt. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

I. berie na vedomie 

informáciu o projekte s názvom: „Zmiernenie dopadov koronakrízy – podpora lokálnych 

komunít v meste Prievidza  “  a  možnosti  čerpania finančných prostriedkov,   

 

II. schvaľuje - neschvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Zmiernenie dopadov koronakrízy – podpora 

lokálnych komunít v meste Prievidza “, 

b) kofinancovanie projektu vo výške 5 476,29 € t .j. 10,11% z celkových výdavkov na 

projekt, 

c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu. 

 

 
 
 
 
 
 


