Informácia o pripravených projektoch

Mestská rada: 18.03.2014
Mestské zastupiteľstvo: 25.03.2014
Predkladá: Mgr. Ivan Benca
projektový manažér

Názov projektu: Doprava s Volkswagenom v Rozprávkove
Realizátor projektu: Materská škola, Ul. Clementisa, Prievidza
Celkový rozpočet projektu: 5 361 €
Požadovaná dotácia z nadácie Volkswagen Slovakia: 2 967 €
Kofinancovanie Mesto Prievidza: 15,9% - 854 €
Kofinancovanie RZ pri MŠ sv. Cyrila: 22,3% - 1 200 €
Kofinancovanie – sponzorský dar: 213 €
Kofinancovanie štátny rozpočet: 127 €
Suma 127 € bude uhradená z príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu
v súlade s § 6b zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení zo zdrojov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR
(finančné prostriedky možno použiť na taxatívne vymenované aktivity súvisiace s výchovou
a vzdelávaním detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky).
Zámerom projektu je revitalizácia poškodenej asfaltovej plochy a následne zriadenie
dopravného ihriska. Projekt napomôže prakticky uplatňovať pravidlá správania sa na ulici,
ktoré získajú prostredníctvom modelovo vytvorených situácií na školskom ihrisku s detskými
dopravnými prostriedkami, dopravnými značkami a pripravenými aktivitami. Zážitkovým
učením s naplánovanými aktivitami sa budú aktívne podieľať na riešení problémov, čím
získajú poznatky o dôležitej potrebe dodržiavania signalizácie na semafore, o význame
dodržiavania dopravných značiek a dopravného značenia.
Mestská rada

I. berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Doprava s Volkswagenom v Rozprávkove“
a možnosti čerpania finančných prostriedkov,
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť
a) predloženie projektu s názvom: „Doprava s Volkswagenom v Rozprávkove“
b) kofinancovanie projektu vo výške 854 € t.j. 15,9% z celkových výdavkov na projekt

Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Doprava s Volkswagenom v Rozprávkove“
a možnosti čerpania finančných prostriedkov,
II. schvaľuje - neschvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Doprava s Volkswagenom v Rozprávkove“ ,
b) kofinancovanie projektu vo výške 854 € t.j. 15,9% z celkových výdavkov na projekt

Názov projektu: Rekonštrukcia Základnej školy na Mariánskej ulici v Prievidzi - zníženie
energetickej náročnosti budovy školy
Celkový rozpočet projektu: 21 677 €
Požadovaná dotácia z MF SR: 13 500 €
Kofinancovanie Mesto Prievidza: 38% - 8 177 €
Predmetom projektu je rekonštrukcia - výmena časti okien na ZŠ, Mariánska ulica v
Prievidzi. Tepelno - izolačné vlastnosti uvedeného objektu sú na hranici havarijného stavu a
prevádzkové náklady najmä na vykurovanie priestorov sú vysoké nakoľko dochádza k
úniku tepla cez okenné výplne, ktoré sú technicky v nevyhovujúcom stave. Navrhnuté
úpravy – výmena výplní otvorov obvodového plášťa za nové / u časti okenných výplní sa
predpokladá zmena pôvodných rozmerov/ výrazne vylepšia daný stav. Realizácia aktivít
projektu je predpokladom pre dosiahnutie zníženia energetickej náročnosti objektu , pre
dosiahnutie kvalitného vzdelávacieho procesu a zníženie dopadov na životné prostredie.

Mestská rada
I. berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Rekonštrukcia Základnej školy na
Mariánskej ulici v Prievidzi - zníženie energetickej náročnosti budovy školy“ a možnosti
čerpania finančných prostriedkov,
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť
a) predloženie projektu s názvom: „„Rekonštrukcia Základnej školy na Mariánskej
ulici v Prievidzi - zníženie energetickej náročnosti budovy školy“,
b) kofinancovanie projektu vo výške 8 177 € t.j. 38% z celkových výdavkov na projekt
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „„Rekonštrukcia Základnej školy na
Mariánskej ulici v Prievidzi - zníženie energetickej náročnosti budovy školy“
a možnosti čerpania finančných prostriedkov,
II. schvaľuje - neschvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „„Rekonštrukcia Základnej školy na Mariánskej
ulici v Prievidzi - zníženie energetickej náročnosti budovy školy“ ,
b) kofinancovanie projektu vo výške 8 177 € t.j. 38% z celkových výdavkov na projekt

Názov projektu: Vybudovanie osvetlenia priechodov pre chodcov
Celkový rozpočet projektu: 17 000 €
Požadovaná dotácia z MF SR: 13 500 €
Kofinancovanie Mesto Prievidza: 20,5% - 3 500 €
Cieľom osvetlenia priechodov pre chodcov je zvýšiť bezpečnosť chodcov prechádzajúcich
priechodom tak, že budú priamo osvetlení doplnkovým osvetlením. V praxi to znamená
osadenie stožiarov o výške 6 m od zeme (bežne sa na osvetlenie komunikácií používajú
stožiare o výške 8 a viac metrov). Na osvetlenie sa použije špeciálne vyvinuté svietidlo pre
osvetlenie priechodov pre chodcov, ktoré má unikátnu vyžarovaciu charakteristiku. Jeho
svetlený tok je sústredený výhradne do priestoru pre chodcov a chodec je aj z veľkej
vzdialenosti veľmi dobre viditeľný. Vodič vidí chodca v tzv. pozitívnom kontraste, čo
znamená, že chodec je z pohľadu vodiča veľmi dobre osvetlený oproti tmavému pozadiu
(ceste). Do svietidla sa inštalujú halogenidové výbojky, ktoré svojim bielym svetlom výborne
akcentujú prechod oproti okolitému okoliu, ktorý je obvykle osvetlený bežne používanými
sodíkovými výbojkami so žltým osvetlením. Tým je priechod zvýraznený nielen jasom ale aj
farbou. Halogenidové výbojky majú výkony 150 až 250 W a náhradnú teplotu chromatickosti
4 200 K (Kelvinov), čo je jasné biele svetlo. Na porovnanie, bežne sa na osvetlenie
komunikácií používajú sodíkové výbojky s výkonom 70, 100 a 150 W o náhradnej teplote
chromatickosti 2 000 až 3 000 K.
Mesto Prievidza má záujem takýmto spôsobom zvyšovať bezpečnosť obyvateľov aj naďalej,
preto pre rok 2014 navrhujeme realizáciu osvetlenia ďalších šiestich priechodov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bojnická cesta križovatka so Svätoplukovou ul.
Bojnická cesta križovatka s Duklianskou ul.
A. Hlinku pri autobusovej stanici
A. Hlinku pri Bakalárskej ul.
Nábrežná ulica pri budove Extremu oproti Tescu
Nábrežná ulica pri UNIKLINIKE

Mestská rada

I. berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Vybudovanie osvetlenia priechodov pre
chodcov “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť
a) predloženie projektu s názvom: „Vybudovanie osvetlenia priechodov pre
chodcov “,
b) kofinancovanie projektu vo výške 3 500 € t.j. 20,5% z celkových výdavkov na projekt

Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Vybudovanie osvetlenia priechodov pre
chodcov “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,

II. schvaľuje - neschvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Vybudovanie osvetlenia priechodov pre
chodcov “ ,
b) kofinancovanie projektu vo výške 3 500 € t.j. 20,5% z celkových výdavkov na projekt

