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Názov projektu : Socha na pilieri sv. Jána Nepomuckého,  č. ÚZPF: 878/1-2,Prievidza, A. 
Hlinku, premiestnenie na Námestie slobody a reštaurovanie 
Celkový rozpo čet projektu :  8 860 € 
Požadovaná výška dotácie z Ministerstva kultúry SR :  8 417 € 
Kofinancovanie  žiadate ľom – Mesto Prievidza : 5% -  443 € 
 
Pozn.: ÚZPF - Ústredný zoznam pamiatkového fondu  
 
     Socha sv. Jána Nepomuckého na pilieri je významnou historickou pamiatkou 

Prievidze. Pamiatka prešla viacerými úpravami, ktoré znehodnotili jej pôvodný stav. 

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. 

     Socha z neskorého barokového obdobia s presadzujúcimi sa klasicistickými 

tendenciami, ktoré sú evidentné najmä na hranolovom pilieri, sekundárne osadená na 

Ul. A. Hlinku pred piaristickým kláštorom, bola v značne narušenom, havarijnom stave 

demontovaná a premiestnená do ateliéru reštaurátora. V zmysle rozhodnutia je nutné 

sochu opätovne umiestniť na pôvodné historické miesto v juhozápadnej časti hlavného 

Námestia slobody v Prievidzi. K premiestneniu je potrebné vyhotoviť architektonickú 

štúdiu a projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby- osadenia piliera so sochou na 

nový základ, s úpravou okolia s rešpektovaním súčasnej situácie trasovania sietí a 

montáž dvoch schodiskových stupňov, ako prípravu na osadenie reštaurovanej sochy. 

 

 
 
 
 



Mestská  rada 
 
 

I. berie na vedomie 
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Socha na pilieri sv. Jána Nepomuckého, č. 
ÚZPF: 878/1-2,Prievidza, A. Hlinku, premiestnenie n a Námestie slobody a reštaurovanie“ 
a možnosti čerpania finančných prostriedkov,    
            
     
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť  

a) predloženie projektu s názvom: „ Socha na pilieri sv. Jána Nepomuckého, č. ÚZPF“ 
878/1-2 A. Hlinku, premiestnenie na Námestie slobod y a reštaurovanie“ 

b) kofinancovanie projektu vo výške 443 € t. j. 5 % z celkových výdavkov na projekt 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 

 
 

I. berie na vedomie 
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Socha na pilieri sv. Jána Nepomuckého, č. 
ÚZPF: 878/1-2,Prievidza, A. Hlinku, premiestnenie n a Námestie slobody a reštaurovanie “   
a možnosti čerpania finančných prostriedkov,    
            
     
II. schvaľuje - neschvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Socha na pilieri sv. Jána Nepomuckého, č. ÚZPF: 
878/1-2,Prievidza, A. Hlinku, premiestnenie na Náme stie slobody a reštaurovanie “   
,  

b) kofinancovanie projektu vo výške  443 € t. j. 5 % z celkových výdavkov na projekt. 
 
 
 
 
Názov projektu : Náučný chodník nielen pre deti... 
Celkový rozpo čet projektu : 9 187 €   
Požadovaná výška finan čného grantu od Nadácie Ekopolis: 5 000 €  
Kofinancovanie žiadate ľom – Mesto Prievidza : 45,6% - 4 187 €  
 
     Cieľom projektu je zriadenie náučného chodníka v Mestskom parku a vytvorenie 

príjemného verejného priestranstva, kde sa bude môcť stretávať miestna komunita bez 

ohľadu na vek, sociálne a ekonomické postavenie. Na jednom priestore v jednom čase 

nájdu možnosť na aktívny oddych a vzdelávanie seniori aj mladí ľudia, rodiny aj 

jednotlivci. Toto vytvára predpoklady pre skvalitnenie života miestneho spoločenstva. 

Náučný chodník bude mať aj edukačný charakter, vytvorí nové možnosti pri vyučovaní 

prírodovedy a biológie – zážitkové učenie. 

 



 
• výsadba vhodných druhov stromov a rastlín znášajúcich vlhké a zatienené 

podmienky 

• revitalizácia trávnatých plôch, prevzdušnenie a dosev trávnikov 

• nastolenie biologickej rovnováhy, zníženie organických usadenín na dne a vo 

vodnom stĺpci, zníženie obsahu chlorofylu, zvýšenie obsahu kyslíka a čistoty vody 

v jazierku 

• vytvorenie náučného chodníka a inštalácia informatívnych tabúľ s popisom, 

obrázkami a všeobecnou charakteristikou druhov rastlín a živočíchov 

vyskytujúcich sa v tomto biotope. Náučný chodník bude mať aj edukačný 

charakter, vytvorí nové možnosti pri vyučovaní prírodovedy a biológie priamo 

v prírodnom prostredí 

• doplnenie mobiliáru v parku – parkové lavičky 

 

 
Mestská  rada 
 
I. berie na vedomie 
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Náu čný chodník nielen pre deti... “ a možnosti 
čerpania finančných prostriedkov,    
            
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť  

a) predloženie projektu s názvom: „ Náučný chodník nielen pre deti... “ 
b) kofinancovanie projektu vo výške 4 187 € t. j. 45,6 % z celkových výdavkov na 

projekt 
 

 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
I. berie na vedomie 
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „ Náučný chodník nielen pre deti...  “   
a možnosti čerpania finančných prostriedkov,     
       
II. schvaľuje - neschvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „ Náučný chodník nielen pre deti... “   ,  
b) kofinancovanie projektu vo výške 4 187 € t. j. 45,6 % z celkových výdavkov na 

projekt. 
 
 


