Informácia o pripravených projektoch

Mestská rada: 15.04.2014
Mestské zastupiteľstvo: 29.04.2014
Predkladá: Mgr. Ivan Benca
projektový manažér

Názov projektu: Zjednosmernenie Ulice P. Benického a Ulice H. Gavloviča na sídlisku Píly v
Prievidzi
Celkový rozpočet projektu: 1 745 €
Požadovaná výška grantu z Nadácie Allianz: 1 000 €
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 42,6% - 745 €
Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky , odstránenie možností stretu
protiidúcich vozidiel a nutnosť vyhýbania sa cez zeleň. Taktiež chodci budú vedieť, že
akékoľvek vozidlo bude môcť prichádzať len z jednej strany, čím dôjde k výraznému
posilneniu bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov danej lokality.
Mestská rada

I. berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Zjednosmernenie Ulice P. Benického
a Ulice H. Gavloviča na sídlisku Píly v Prievidzi “ a možnosti čerpania finančných
prostriedkov,
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť
a) predloženie projektu s názvom: „Zjednosmernenie Ulice P. Benického a Ulice H.
Gavloviča na sídlisku Píly v Prievidzi “
b) kofinancovanie projektu vo výške 745 € t.j. 42,6 % z celkových výdavkov na projekt

Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Zjednosmernenie Ulice P. Benického
a Ulice H. Gavloviča na sídlisku Píly v Prievidzi “ a možnosti čerpania finančných
prostriedkov,
II. schvaľuje - neschvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Zjednosmernenie Ulice P. Benického a Ulice H.
Gavloviča na sídlisku Píly v Prievidzi “ ,
b) kofinancovanie projektu vo výške 745 € t.j. 42,6 % z celkových výdavkov na projekt.

Názov projektu: Na prievidzskom rínku
Celkový rozpočet projektu: 3 400 €
Požadovaná výška z grantu Nadácie Pontis: 50% - 1 700 €
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 50% - 1 700€
Cieľom projektu je prostredníctvom realizácie súboru hodových aktivít / podujatí aktivizovať
miestnych obyvateľov smerom k zachovávaniu tradícii regiónu, zvýšiť povedomie domácich
a návštevníkov o histórii mesta. Sekundárnym cieľom predkladaného projektu je prezentácia
tradícii regiónu aj smerom k návštevníkom mesta, ktorí sa pri príležitosti hodov vracajú.
Plánované podujatia:
Prievidzská púť je pútnickým podujatím veriacich a združuje všetky farnosti nachádzajúce
sa na území mesta Prievidza. Trasa podujatia začína pri Farskom kostole sv. Bartolomeja a
pokračuje na Mariánsky vŕškom v zmysle pevnej kresťanskej liturgie. Jej súčasťou a
vyvrcholením je bohoslužba prebiehajúca na Mariánskom vŕšku, kde následne pokračuje
sprievodný kultúrny program a hodový jarmok.
Hodový jarmok je rekonštrukciou hodového jarmoku, ktorý bol pre mesto Prievidza typický a
prináša stánky s tradičnými remeslami a remeselným tovarom. Jarmok bude lokalizovaný na
Mariánskom vŕšku.
Sprievodný kultúrny program na Mariánskom vŕšku je pokračovaním púte a bude mať
svoje pódium, kde prinesie umelcov najmä z regiónu spolu s ukážkami zdramatizovaných
významných historických momentov z regiónu.
Dychovkový festival už po 20. krát prinesie na Námestí slobody, t.j. do centra mesta súbory
dychových hudieb, ktoré budú celé popoludnie až do neskorých nočných hodín prezentovať
svoju tvorbu. Festival sa končí hodovou veselicou.

Mestská rada
I. berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Na prievidzskom rínku “ a možnosti
čerpania finančných prostriedkov,
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť
a) predloženie projektu s názvom: „Na prievidzskom rínku “
b) kofinancovanie projektu vo výške 1 700 € t.j. 50 % z celkových výdavkov na projekt
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Na prievidzskom rínku “ a možnosti
čerpania finančných prostriedkov,
II. schvaľuje - neschvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Na prievidzskom rínku “ ,
b) kofinancovanie projektu vo výške 1 700 € t.j. 50% z celkových výdavkov na projekt.

Názov projektu: Revitalizácia vyhliadky na Mariánskom vŕšku
Celkový rozpočet projektu: 6 300 €
Požadovaná výška grantu Nadácie SPP – program SPPoločne: 6 000 €
Kofinancovanie – Mesto Prievidza:5% - 300 €
Zámerom projektu je revitalizácia vyhliadky v priestore mestského parku Skotňa, v lokalite,
ktorú obyvatelia mesta poznajú pod názvom Mariánsky vŕšok. Revitalizáciou vyhliadky sa
obnoví kvalita a užívateľnosť verejného priestoru, ktorý bol v posledných desaťročiach
cieľom prechádzok a výletov mnohých Prievidžanov i návštevníkov mesta, avšak svojím v
súčasnosti zanedbaným stavom strácal na zaujímavosti, využiteľnosti a popularite. Jeho
obnovou vznikne dôležitý bod, ktorý pripomenie význam tejto lokality pre mesto Prievidza,
ale aj široké okolie. Dosiahnuť tento cieľ je možné sériou zásahov, ktoré vyriešia akútne
problémy daného miesta a prinesú prvky, ktoré zvýšia atraktivitu lokality.
Vyhliadka spoločne s priestorom naokolo je obľúbeným verejným priestorom, ktorý
prirodzene využívajú mnohí občania mesta a jeho návštevníci ako cieľ svojich výletov a
prechádzok. Lokalita je súčasťou parku Skotňa, ktorý sa nachádza v trase pešieho koridoru z
centra mesta k mestskému cintorínu a kultúrnej pamiatke - románskemu kostolu, k
mestskému cintorínu , do mestskej časti Kopanice a do mestského lesoparku. Vyhliadka sa
nachádza na mieste, kde vzniklo prvé osídlenie Prievidze. Obnovená vyhliadka bude
predovšetkým miestom pre oddych, s rozšírenou možnosťou získať informácie o význame
lokality.
Mestská rada

I. berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Revitalizácia vyhliadky na Mariánskom
vŕšku “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť
a) predloženie projektu s názvom: „Revitalizácia vyhliadky na Mariánskom vŕšku “
b) kofinancovanie projektu vo výške 300 € t.j. 5 % z celkových výdavkov na projekt
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Revitalizácia vyhliadky na Mariánskom
vŕšku “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,
II. schvaľuje - neschvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Revitalizácia vyhliadky na Mariánskom vŕšku “ ,
b) kofinancovanie projektu vo výške 300 € t.j. 5 % z celkových výdavkov na projekt.

