Informácia o pripravovaných projektoch

Mestská rada: 17.06.2014
Mestské zastupiteľstvo: 24.06.2014
Predkladá: Mgr. Ivan Benca
projektový manažér

Názov projektu: Revitalizácia vyhliadky na Mariánskom vŕšku
Celkový rozpočet projektu: 3 500 €
Požadovaná výška grantu od Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii
Pontis – program Ukážte sa v dobrom svetle: 3 000 €
Kofinancovanie – Mesto Prievidza:14,3% - 500 €
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 500 € t.j. 14,3 % 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 500 € t.j. 14,3 % z celkových výdavkov na projekt.

Informácia o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os 2 : Ochrana pred povodňami
Kód výzvy: OPŽP-PO2-14-1
Dátum uzavretia výzvy: 02.09.2014

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy je
37 120 000,00 EUR. Cieľom výzvy je výrazne znížiť škody spôsobené povodňami
realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, obmedziť ľudskou
činnosťou spôsobené nepriaznivé vplyvy na odtokové pomery v povodiach a zabezpečiť
prirodzenú schopnosť akumulácie vody revitalizáciou povodí.
Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú nasledujúce subjekty:
• správcovia drobných vodných tokov podľa § 48 ods. 2 zákona č 364/2004 –
štátne organizácie, ktorým bola prevedená správa podľa § 51 ods. 1 uvedeného
zákona
• Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. správca vodohospodárskych
významných vodných tokov a správca drobných vodných tokov podľa § 48 ods. 2
písmeno a, b zákona 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov
• správcovia vodohospodársky významných vodných tokov v zmysle § 80 ods. 5
zákona č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov
• mestá a obce, ktorým správca vodného toku prenechal jeho ucelený úsek( časť)
do nájmu, alebo výpožičky podľa § 51, ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
v znení neskorších predpisov
• mestá a obce
Jednou z podmienkou podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok je prevzatie
zodpovednosti a starostlivosti o vodný tok (jeho časť) od jeho správcu, ktorý by bol
predmetom projektu, čím by na seba žiadateľ – mesto Prievidza prebralo prípadné náklady
spojené s riešením starostlivosti o vodný tok. Aktivity, ktoré sú pre uvedenú výzvu ako
oprávnené nekorešpondujú s reálnymi potrebami mesta. Vzhľadom na termín uzavretia
výzvy je nereálne pripraviť povinné prílohy k žiadosti o nenávratný finančný príspevok:
projektovú dokumentáciu, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, stanovisko EIA
a vyhlásiť najneskôr k dátumu predloženia žiadosti o NFP verejné obstarávanie na hlavné
aktivity projektu. Príprava projektového zámeru takého rozsahu vyžaduje väčší priestor na
spracovanie požadovaných príloh. V programovom období 2007-2013 jednotlivé Riadiace

orgány pre Operačne programy zverejňovali a aktualizovali indikatívne prehľady výziev na
začiatku každého roku, čím sa vytvoril dostatočný priestor na prípravu žiadosti o nenávratný
finančný príspevok a povinných príloh podľa požiadaviek jednotlivých výziev.

Mestská rada

I. berie na vedomie
dôvodovú správu k nepredloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného
programu Životné prostredie, Prioritná os 2: Ochrana pred povodňami ,kód výzvy: OPŽPPO2-14-1 .
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie
dôvodovú správu k nepredloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného
programu Životné prostredie, Prioritná os 2: Ochrana pred povodňami ,kód výzvy: OPŽPPO2-14-1 .

