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Názov projektu: Oáza pokoja 
Realizátor projektu: I ZŠ Sama Chalupku, Prievidza 
Celkový rozpočet projektu: 2 000 €   
Požadovaná výška finančného príspevku z MŠVVaŠ SR: 1800 €  
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 10% - 200 €  
 
Cieľom projektu je upevniť  a zlepšiť vzťah žiakov k životnému prostrediu, vytvorenie  záhrady na 
školskom dvore podnieti  žiakov k zamysleniu sa nad vzťahom ľudský  život verzus životné 
prostredie. Realizáciou  aktivít projektu uskutočňovať koncepciu environmentálneho programu a jeho 
zaradenie do vyučovania predmetov a  priblížiť žiakom environmentálnu výchovu predovšetkým  z 
praktickej časti.  

 Fotograficky zdokumentovať rast a vývin rastlín, spracované fotografie v ďalších rokoch použiť vo 
vyučovaní prírodovedných predmetov a pri propagácii enviroprojektu. 
 
 
Mestská  rada 

I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Oáza pokoja  “ a možnosti čerpania finančných 
prostriedkov,               
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť  

a) predloženie projektu s názvom: „Oáza pokoja “ 
b) kofinancovanie projektu vo výške 200 € t.j. 10 % z celkových výdavkov na projekt 
 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Oáza pokoja “  a možnosti čerpania finančných 

prostriedkov,           

II. schvaľuje - neschvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Oáza pokoja “  ,  
b) kofinancovanie projektu vo výške 200 € t.j. 10 % z celkových výdavkov na projekt. 

 

 



Názov projektu: Krížom krážom po Hornej Nitre 
Realizátor projektu:  ZŠ P. J. Šafárika, Prievidza 
Celkový rozpočet projektu: 1 680 €   
Požadovaná výška finančného príspevku z MŠVVaŠ SR: 1480 €  
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 12% - 200 €  
 
Zámerom projektu je: 
 

- viesť žiakov k poznávaniu fauny a flóry v regióne Hornej Nitry na vychádzkach  turistického 
a cyklistického krúžku v rámci mimoškolskej činnosti 

- implementovať témy environmentálnej výchovy a regionálnej výchovy zo Štátneho 
a Školského vzdelávacieho programu do praxe využívaním zážitkového učenia sa, 

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, 

- vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, 
prírody a kultúrnemu dedičstvu našich predkov, 

- formovať pozitívne vzťahy k prírode a ku všetkým prejavom života, 

- triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k 
prostrediu 

 
Mestská  rada 

I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Krížom krážom po Hornej Nitre   “ a možnosti 
čerpania finančných prostriedkov,   
            
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť  

a) predloženie projektu s názvom: „Krížom krážom po Hornej Nitre  “ 
b) kofinancovanie projektu vo výške 200 € t.j. 12 % z celkových výdavkov na projekt 
 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Krížom krážom po Hornej Nitre“  a možnosti 

čerpania finančných prostriedkov,           

II. schvaľuje - neschvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Krížom krážom po Hornej Nitre  “  ,  
b) kofinancovanie projektu vo výške 200 € t.j. 12 % z celkových výdavkov na projekt. 

 

 

 
 
Názov projektu:  Námestie slobody 
Celkový rozpočet projektu: 1 250 €   
Požadovaná výška finančného daru z Raiffeisen BANK: 1 000 €  
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 20% - 250 €  
 



Námestie slobody je komunitným projektom, ktorého cieľom je  revitalizácia  významného verejného 

priestranstva v meste, zlepšenie kvality životného prostredia a vytvorenia priestoru  v historickom 

centre mesta Prievidza  pre slobodné  stretávanie sa a trávenie voľného času obyvateľov 

a návštevníkov mesta. Revitalizáciou  a úpravou mobilných záhonov na Námestí slobody vznikne  

oddychová zóna situovaná v časti od  Mestského úradu smerom  k Farskému kostolu sv. 

Bartolomeja. 

Mestská  rada 

I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Námestie slobody   “ a možnosti získania finančného 
daru,   
            
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť  

c) predloženie projektu s názvom: „Námestie slobody  “ 
d) kofinancovanie projektu vo výške 250 € t.j. 20 % z celkových výdavkov na projekt 
 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Námestie slobody“  a možnosti získania finančného 

daru,           

II. schvaľuje - neschvaľuje  

c) predloženie projektu s názvom: „Námestie slobody  “  ,  
d) kofinancovanie projektu vo výške 200 € t.j. 20 % z celkových výdavkov na projekt. 

 

 
Názov projektu: Socha sv. Jána Nepomuckého,  Prievidza, A. Hlinku, pred domom piaristov- III. 
etapa   
Celkový rozpočet projektu: 15 000 €   
Požadovaná výška dotácie z MF SR: 13 500 €  
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 10% - 1 500 €  
 

Socha sv. Jána Nepomuckého na podstavci je významnou historickou pamiatkou Prievidze. 

Pamiatka prešla viacerými úpravami, ktoré znehodnotili jej pôvodný stav. V súčasnosti je kamenná 

hmota výrazne rozrušená a hrozí jej strata sochárskeho rukopisu. Mesto Prievidza realizovalo projekt 

rekonštrukcie verejného priestranstva pred Kostolom piaristov, kde sa v súčasnosti socha nachádza. 

Opadávanie kamennej hmoty a celkový dezolátny stav sochy ohrozovalo okoloidúcich obyvateľov 

a návštevníkov mesta, Z toho dôvodu bola socha  v marci 2015 demontovaná a jej časti sú uložené 

v ateliéri reštaurátora. V roku 2013 bol vykonaný reštaurátorský výskum, ktorý bol prvou etapou 

potrebnou pre záchranu vzácnej historickej pamiatky a je nevyhnutné pokračovať v začatých 

reštaurátorských prácach. V súčasnej dobe prebieha II. etapa reštaurovania sochy: 

 čistenie a odsoľovanie kamennej hmoty 

 spevnenie kamennej hmoty 

 fixácia narušenej kamennej hmoty 



 Na základe týchto skutočností je  v tretej etape  potrebné začať reštaurátorské práce na záchranu 
kultúrnej pamiatky v súlade s už zrealizovaným reštaurátorským výskumom. 
 
Plánovaný rozsah reštaurátorských prác :  

 vyhotovenie nového železobetónového základu: pod stĺp a kovovú ohrádku  

 výroba  foriem na odlievanie  schodov -2 stupne a podkladový rám pod ohradu 

 plastická rekonštrukcia  hlavice a spodná časť pilónu  
 

Mestská  rada 

I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Socha sv. Jána Nepomuckého,  Prievidza, A. 

Hlinku, pred domom piaristov – III.etapa “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,    

            

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť  

a) predloženie projektu s názvom: „Socha sv. Jána Nepomuckého,  Prievidza, A. Hlinku, pred 
domom piaristov – III. etapa  “ 

b) kofinancovanie projektu vo výške 1 500 € t.j. 10% z celkových výdavkov na projekt 
 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Socha sv. Jána Nepomuckého,  Prievidza, A. 

Hlinku, pred domom piaristov- III. etapa  “  a možnosti čerpania finančných prostriedkov,    

       

II. schvaľuje - neschvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Socha sv. Jána Nepomuckého,  Prievidza, A. Hlinku, pred 
domom piaristov – III. etapa   “  ,  

b) kofinancovanie projektu vo výške  1 500 € t.j. 10 % z celkových výdavkov na projekt. 
 

 

Názov projektu: Športovo- relaxačná zóna v Prievidzi   
Celkový rozpočet projektu: 15 000 €   
Požadovaná výška dotácie z MF SR: 13 500 €  
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 10% - 1 500 €  
 
Cieľom  projektu je premena nevyužívaného priestranstva na športovo – relaxačnú zónu pre 

zmysluplné trávenie voľného času, športové aktivity a relax pre rôzne skupiny obyvateľov, podporu 

komunitného života . 

Verejný priestor  sa nachádza na Šulekovej ulici, sídlisko Nové mesto – Zapotôčky približne 200 

metrov od  rieky Nitry. Navrhnutý priestor s rozmermi cca 40 x40 metrov je situovaný na okraji 



sídliska medzi panelovými domami a na severnej strane susedí so zariadením pre seniorov. 

V súčasnej dobe je trávnatý priestor nevyužívaný. Zámerom mesta je premeniť  verejný priestor na 

športovo- relaxačnú zónu, ktorá bude celoročne voľne prístupná pre verejnosť – zriadenie 

športoviska pre Workout cvičenie( náradie: bradlá, stupňovitá hrazda, stalky), fitness zóny   

(vonkajšie posilňovacie stroje) s možnosťou využívania pre všetkých obyvateľov mesta . Vlastníkom 

a správcom pozemku je mesto Prievidza. Vzhľadom na vysoký počet obyvateľov sídliska 

predpokladáme prakticky celoročné využitie predmetnej zóny  pre voľno časové aktivity obyvateľov 

mesta. 

 
 
Mestská  rada 

I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Športovo- relaxačná zóna v Prievidzi     “ 
a možnosti čerpania finančných prostriedkov,      
          
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť  

a) predloženie projektu s názvom: „Športovo- relaxačná zóna v Prievidzi “ 
b) kofinancovanie projektu vo výške 1 500 € t.j. 10 % z celkových výdavkov na projekt 
 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Športovo- relaxačná zóna v Prievidzi “  a možnosti 

čerpania finančných prostriedkov,           

II. schvaľuje - neschvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Športovo- relaxačná zóna v Prievidzi    “  ,  
b) kofinancovanie projektu vo výške 1 500 € t.j. 10 % z celkových výdavkov na projekt. 

 

 

Názov projektu: Oprava sociálnych zariadení – ZŠ Energetikov, Prievidza 
Celkový rozpočet projektu: 15 000 €   
Požadovaná výška dotácie z MF SR: 13 500 €  
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 10% - 1 500 €  
 
Cieľom  projektu je kompletná oprava  dvoch sociálnych zariadení na základnej škole v rozsahu: 
 

 zoškrabanie starej omietky, sieťkovanie , kožovanie poškodených miest stien, maľovanie 

 montáž starých keramických obkladov stien a podláh 

 položenie novej dlažby na podlahy a nových keramických obkladov stien vo WC 

 demontáž starých plechových priečok medzi WC a vymurovanie nových tehlových priečok, 
osadenie nových zárubní a dverí  

 výmena sanity  

 montáž nového osvetlenia na WC 

 výmena drevených okien na WC za plastové okná  



Mestská  rada 

I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Oprava sociálnych zariadení – ZŠ Energetikov, 
Prievidza   “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,      
          
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť  

 

a) predloženie projektu s názvom: „Oprava sociálnych zariadení –ZŠ Energetikov,Prievidza “ 
b) kofinancovanie projektu vo výške 1 500 € t.j. 10 % z celkových výdavkov na projekt 
 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Oprava sociálnych zariadení – ZŠ Energetikov, 

Prievidza “  a možnosti čerpania finančných prostriedkov,           

II. schvaľuje - neschvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Oprava sociálnych zariadení–ZŠ Energetikov,Prievidza“ ,      
b) kofinancovanie projektu vo výške 1 500 € t.j. 10 % z celkových výdavkov na projekt. 

 

 

Názov projektu: Sanácia statických porúch bloku G- I. etapa, ZŠ Malonecpalská   

Celkový rozpočet projektu: 15 000 €   
Požadovaná výška dotácie z MF SR: 13 500 €  
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 10% - 1 500 €  
 
Cieľom projektu je sanácia objektu telocvične na ZŠ Malonecpalská  , kde došlo k poškodeniu 
deliacich priečok medzi šatňami a sociálnymi zariadeniami pre žiakov do takej miery, že hrozilo ich 
spadnutie a ohrozenie zdravia osôb. Vzhľadom na stav deliacich priečok bolo potrebné ich 
odstránenie a ohradenie celého priestoru tak, aby bol zamedzený prístup žiakom a ostatným 
osobám. Okná zo severnej strany budovy presvetľujúce priestory sociálnych zariadení a šatní sú 
pôvodné (r. 1972), dochádza k úniku tepla v takom rozsahu, že nemožno dosiahnuť požadované 
teploty v šatni pri prezliekaní žiakov na hodiny telesnej výchovy. Je preto nevyhnutné začať 
s úpravami v rozsahu, aby spĺňali podmienky pre prevádzku škôl a školských zariadení- vybudovanie 
šatní, sociálnych zariadení v delení CH-D, príručného skladu pre pomôcky vrátane miesta pre 
poskytovanie prvej pomoci. 
 
 
Mestská  rada 

I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Sanácia statických porúch bloku G- I. etapa, ZŠ 
Malonecpalská  “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,      
          
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť  



a) predloženie projektu s názvom: „Sanácia statických porúch bloku G- I. etapa, ZŠ 
Malonecpalská   “ 

b) kofinancovanie projektu vo výške 1 500 € t.j. 10 % z celkových výdavkov na projekt 
 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Sanácia statických porúch bloku G- I. etapa, ZŠ 

Malonecpalská   “  a možnosti čerpania finančných prostriedkov,           

II. schvaľuje - neschvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Sanácia statických porúch bloku G- I. etapa, ZŠ 
Malonecpalská     “  ,  

b) kofinancovanie projektu vo výške 1 500 € t.j. 10 % z celkových výdavkov na projekt. 
 

 

 

 

Informácia k pripravovanej výzve MH SR pre mestá a obce na modernizáciu osvetlenia 

 

Ministerstvo hospodárstva SR avizovalo  vyhlásenie novej výzvy na rekonštrukciu a modernizáciu verejného 

osvetlenia miest a obcí. Vyhlásená bude v apríli 2015. V prvej fáze je vyčlenených na modernizáciu a 

rekonštrukciu verejného osvetlenia 5 miliónov €, ale MH SR je pripravené v prípade vysokého záujmu zo strany 

miest a obcí túto sumu navýšiť. Aj preto ide o tzv. otvorenú výzvu. 

  

Dôvodov, pre ktoré opätovne pristupuje MH SR k vypísaniu takejto výzvy je päť: 

1. Energetická efektívnosť 

2. Dlhodobo, evidovaná potreba a súčasne veľký záujem obcí o realizáciu modernizácie sústav verejného 

osvetlenia 

3. Zlepšovanie kvality života miestnej populácie a s tým súvisiace znižovanie kriminality a zvyšovanie 

bezpečnosti obyvateľstva. 

4. Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky 

5. Redukcia množstva produkovaných emisií CO2 (v súvislosti s prevádzkou starých zariadení) 

  



Oprávnení žiadatelia budú môcť predkladať žiadosti o poskytnutie NFP a uchádzať sa o finančné prostriedky 

do septembra 2015. Pre zrýchlenie a zjednodušenie celého procesu sa predpokladá využitie už fungujúce 

elektronické trhovisko. Možnosť uchádzať sa o financie z tejto výzvy nebudú mať mestá a obce v Bratislavskom 

kraji. Maximálna výška pomoci pre jedno mesto alebo obec bude limitovaná do výšky 200 tis. €. Tieto 

prostriedky nebude možné využiť na výmenu stĺpov a zmenu alebo vedenie nových trás verejného 

osvetlenia. Bude ich možné použiť výhradne na výmenu, resp. inštaláciu svietidiel na existujúcich 

trasách alebo už vybudovaných svetelných bodoch. 

  

Predkladané projekty budú vyhodnocované priebežne, ihneď po ich doručení. Rozdiel je v tom, že kým pri 

iných výzvach bola stanovená lehota na predkladanie projektov, a potom naraz vyhodnotené všetky projekty, 

teraz to bude tak, že keď bude projekt doručený, okamžite sa posúdi a vyhodnotí. Regionálne pracoviská SIEA 

budú k dispozícii na odborné konzultácie pri príprave projektov. Nie na samotné spracovanie projektov. Obec 

bude na úvod potrebovať energetickú (svetelno-technickú) štúdiu, ktorá bude oprávneným nákladom, 

čiže preplatená z príspevku štátu. Okrem energetickej štúdie a samotných nových svietidiel preplatí MH 

SR mestám a obciam aj rozvodné skrine na reguláciu osvetlenia, náklady na riadenie osvetlenia a 

revíznu správu. Intenzita pomoci bude 95% celkových nákladov. T. z., že z rozpočtu projektu pokryjeme 

95% nákladov, 5% si bude hradiť obec. V prípade nákupu svietidiel budú stanovené maximálne limity 

na ceny svietidiel. Ak si obec bude chcieť kúpiť drahšie, musí si doplatiť rozdiel z vlastných zdrojov. 

  

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

informáciu o pripravovanej  výzve MH SR pre mestá a obce na modernizáciu  verejného osvetlenia  

II. schvaľuje - neschvaľuje  

spracovanie projektového zámeru mesta a podpornej dokumentácie k pripravovanej výzve pre mestá 
a obce na modernizáciu  verejného osvetlenia 
 

 

 

 

 

 


