Informácia o pripravených projektoch

Mestská rada:20.08.2013
Mestské zastupiteľstvo: 27.08.2013
Predkladá: Mgr. Ivan Benca
projektový manaţér
Názov projektu: Revitalizácia verejných priestranstiev v Prievidzi
Celkový rozpočet projektu: cca 1 000 000 €
konečná výška rozpočtu bude známa do piatku 23.08.2013
Celkové oprávnené náklady projektu:1 000 000€
Požadovaná výška NFP z OP ROP: 950 000€
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 5% - 50 000 €
Cieľom revitalizácie Námestia J. C. Hronského je zlepšenie a skvalitnenie ţivotných
podmienok, modernizácia a zatraktívnenie centrálnej zóny sídliska Píly v Prievidzi.
Navrhované riešenie spevnených plôch námestia vytvára bezpečnú modernizovanú zónu pre
pohyb, stretávanie a zhromaţďovanie osôb, ktorá bude slúţiť na kaţdodenný pobyt
obyvateľom a návštevníkom mesta, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí.
Súčasťou navrhovaných plôch budú vodozádrţné opatrenia slúţiace na zachytávanie
prívalových daţďov. Revitalizáciou sa zjednotí a skultivuje priestor Námestia J. C.
Hronského, kde vzniknú nové zelené plochy a spevnené plochy s prvkami drobnej
architektúry ako sú lavičky, odpadkové koše, picia fontána, svietidlá verejného osvetlenia
pričom najväčšou dominantou budú nové hracie plochy pre deti.
Sumár objektov:
SO 01 ARCHITEKTÚRA, SPEVNENÉ PLOCHY
SO 02 ELEKTROINŠTALÁCIA – VEREJNÉ OSVETLENIE
SO 03 PRÍPOJKA VODY A VODOMERNÁ ŠACHTA
SO 04 DAŢĎOVÁ KANALIZÁCIA
SO 05 ZÁHRADNÉ ÚPRAVY
SO 06 DOPRAVNÉ ZNAČENIE
Mestská rada
I. berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Revitalizácia verejných priestranstiev v
Prievidzi “ a moţnosti čerpania finančných prostriedkov,
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť
a) predloţenie ţiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2013/01 ROP za účelom
realizácie projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev v Prievidzi “,ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta,
b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení ţiadosti o NFP,
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške xxx eur.

Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o pripravovanom projekte s názvom: „Revitalizácia verejných priestranstiev v
Prievidzi “ a moţnosti čerpania finančných prostriedkov,
II. schvaľuje - neschvaľuje
a) predloţenie ţiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2013/01 ROP za účelom
realizácie projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev v Prievidzi “,ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta,
b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení ţiadosti o NFP,
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške xxx eur.
Názov projektu: Revitalizácia Mestského parku v Prievidzi
Celkový rozpočet projektu: 3 625 €
Požadovaná dotácia z nadácie Pontis: 3 000 €
Kofinancovanie Mesto Prievidza: 17,2% - 625 €
Cieľom projektu je revitalizácia Mestského parku v Prievidzi – zatraktívnenie prostredia
parku a zlepšenie moţnosti aktívneho trávenia voľného času pre všetky skupiny obyvateľov
a návštevníkov mesta.
Park je situovaný v okrajovej časti mesta Prievidza. Preteká ním rieka Nitra, ktorá tvorí
prirodzenú hranicu medzi Prievidzou a Bojnicami. Pozdĺţ nábreţia rieky a priľahlého
umelého jazierka sú vybudované chodníky, ktoré park spájajú s ďalšími mestskými časťami
aj so samotným mestom Bojnice. Takéto plochy dokáţu účinne meliorovať klímu v svojom
okolí a sú pre kvalitu ţivotného prostredia v urbanizovanom okolí veľmi dôleţité. Obyvatelia
Prievidze a Bojníc vyuţívajú celoročne park na relaxačné aktivity: prechádzky, beh, kúpanie,
cyklistika, stretávanie sa seniorov, mimoškolské aktivity ţiakov materských a základných
škôl. Brehy rieky Nitry a jazierka postupne zarastajú burinami, inváznymi bylinami a
náletovými drevinami, okolie je znečistené odpadkami , ktoré sem prináša rieka alebo
samotní návštevníci parku. Je nutné tieţ realizovať vyčistenie chodníkov od nánosov bahna,
opiľovanie suchých stromov , opravu vpuste a výpuste jazierka, svahovanie jeho brehov a
opravu lavičiek. Mesto Prievidza, ktoré je vlastníkom pozemkov zabezpečuje základnú
údrţbu a kosenie trávnatých plôch v parku. Mesto má k dispozícii pomerne veľký počet
dobrovoľníkov nielen z radov občianskych zdruţení, neformálnych skupín, zamestnancov
mesta , mestských organizácií, ambasádora projektu, ale aj z radov obyvateľov mesta a je
reálny predpoklad realizovať aktivity smerujúce k revitalizácii parku počas celej doby trvania
projektu.
Mestská rada
I. berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Revitalizácia Mestského parku
v Prievidzi“ a moţnosti čerpania finančných prostriedkov,
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť
a) predloţenie projektu s názvom: „Revitalizácia Mestského parku v Prievidzi“,
b) kofinancovanie projektu vo výške 625 € t.j. 17,2% z celkových výdavkov na projekt

Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Revitalizácia Mestského parku
v Prievidzi“ a moţnosti čerpania finančných prostriedkov,
II. schvaľuje – neschvaľuje
a) predloţenie projektu s názvom: „Revitalizácia Mestského parku v Prievidzi“,
b) kofinancovanie projektu vo výške 625 € t.j. 17,2% z celkových výdavkov na projekt

