Informácia o pripravovaných projektoch

Mestská rada: 23.9.2014
Mestské zastupiteľstvo: 30.09.2014
Predkladá: Mgr. Ivan Benca
projektový manažér

Názov projektu: Športová hala v Prievidzi
Celkový rozpočet projektu: 48 455,87 €
Požadovaná výška ÚV SR, – program Podpora rozvoja športu 2014: 46 025,87 €
Kofinancovanie – Mesto Prievidza:5% - 2 430 €
Ciele projektu:
-zvýšenie kvality športových podmienok pre mládežnícky a seniorský šport
-výrazné skvalitnenie prostredia pre návštevníkov športových a kultúrnych podujatí
-zlepšenie hospodárnosti prevádzky budovy
Výsledkom dlhodobého nedostatku investícií do športového komplexu je zlý technický stav
objektu a jeho vysoká energetická náročnosť. Tepelno – izolačné vlastnosti objektu sú na
hranici havarijného stavu, prevádzkové náklady sú veľmi vysoké, nakoľko dochádza k úniku
tepla cez dverové výplne, ktoré sú technicky v nevyhovujúcom stave. Dôkladnú
a komplexnú opravu vyžadujú aj sociálne zariadenia. Zámerom žiadateľa je kompletná
výmena vstupných dverí a interiérových stien v športovej hale, kompletná oprava sociálnych
zariadení WC ženy VIP..
Mestská rada
I. berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Športová hala v Prievidzi “ a možnosti
čerpania finančných prostriedkov,
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť
a) predloženie projektu s názvom: „Športová hala v Prievidzi “
b) kofinancovanie projektu vo výške 2 430 € t.j. 5 % z celkových výdavkov na projekt
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Športová hala v Prievidzi
čerpania finančných prostriedkov,

“ a možnosti

II. schvaľuje - neschvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Športová hala v Prievidzi “ ,
b) kofinancovanie projektu vo výške 2 430 € t.j. 5 % z celkových výdavkov na projekt.

Informácia o použití výnosu verejnej zbierky – Obnova exteriérových kamenných sôch
sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie Immaculaty v Prievidzi
Mesto Prievidza na základe Rozhodnutia o povolení konania verejnej zbierky, zo dňa
10.7.2013, ktoré vydal Obvodný úrad Prievidza, odbor všeobecnej vnútornej správy, ako
vecne a miestne príslušný správny orgán, usporiadalo v čase od 15.júla 2013 do 14.júla
2014 verejnú zbierku – Obnova exteriérových kamenných sôch sv. Jána Nepomuckého
a Panny Márie Immaculáty v Prievidzi.
Mesto postupovalo v súlade s Rozhodnutím o povolení konania verejnej zbierky, získané
finančné prostriedky vo výške 1047,88 € organizátor verejnej zbierky sústredil na osobitný
účet verejnej zbierky a bude nimi disponovať len prostredníctvom tohto účtu.
Mesto v roku 2013 získalo finančné prostriedky z dotácie MK SR na projekt: Socha sv. Jána
Nepomuckého, č ÚZPF 878/2, A. Hlinku, pred domom piaristov. Bol realizovaný
reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie predmetnej kultúrnej pamiatky a v súlade
s ním aj stanovený predpokladaný rozsah prác a nákladov spojených s obnovou sochy sv.
Jána Nepomuckého.

Predpokladaný rozsah prác na soche sv. Jána Nepomuckého č. ÚZPF 878/2


Zabezpečenie a postavenie pomocného pracovného lešenia (reštaurátor)



Zabezpečenie auta s rukou, autožeriav na demontáž kamenných častí (reštaurátor)



Zabezpečenie
miesta na uloženie demontovaných častí vo vhodných
zabezpečených priestoroch na palety – schodiskové stupne, driek piliera, hlavica
(Mesto Prievidza)



Fixácia
narušenej kamennej hmoty, zabezpečenie uvoľnených častí pred
demontážou /podlepenie, bandáž/, uvoľnenie spojov a odborná demontáž
jednotlivých kamenných častí, uloženie na palety (reštaurátor)



rozbitie betónovej podesty, demontáž spodných častí- schodiskové stupne,
podložie, výkop uloženie na palety (reštaurátor, Mesto Prievidza), úprava výkopovej
jamy, vyriešenie otázky miesta osadenia zreštaurovanej pamiatky (Mesto Prievidza)

Prevoz a uloženie kamenných častí (ateliér reštaurátora)
Socha sv. Jána Nepomuckého, spodná časť drieku piliera

Socha sv. Jána Nepomuckého - spodná časť drieku piliera (ateliér reštaurátora)


čistenie kamennej hmoty



záchranné spevnenie kamennej hmoty



odsolenie kamennej hmoty



spevnenie kamennej hmoty

Suma za predpokladaný rozsah prác je predbežne stanovená na 1 050 €

Mestská rada

I. berie na vedomie
informáciu o použití výnosu verejnej zbierky – Obnova exteriérových kamenných sôch sv.
Jána Nepomuckého a Panny Márie Immaculaty v Prievidzi
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o použití výnosu verejnej zbierky – Obnova exteriérových kamenných sôch sv.
Jána Nepomuckého a Panny Márie Immaculaty v Prievidzi

