Informácia o pripravených projektoch

Mestské zastupiteľstvo: 26.06. 2017
Predkladá: Mgr. Ivan Benca
vedúci referátu pre projekty a investície

Názov projektu: Zvýšenie atraktivity VOD v Prievidzi zavedením moderných dopravných
informačných systémov a rekonštrukciou autobusovej stanice a záchytného parkoviska
Celkový oprávnené výdavky projektu: xxxxx €
Požadovaná výška NFP: xxxxx €
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: xxxxxx - €
Rozpočet je v štádiu spracovania,, finálna verzia bude pripravená na rokovanie MsZ.

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Prievidzi časť MHD
Projekt navrhovanej rekonštrukcie a modernizácie autobusovej stanice v Prievidzi –
časť MHD – rieši kompletnú organizáciu a výmenu spevnených plôch pre automobily a pre
peších vrátane výmeny jednotlivých skladieb a dopravného značenia (dočasného aj trvalého),
výmenu prvkov mobiliáru – autobusových prístreškov, odpadkových košov, parkových lavičiek
a lcd označníkov a nanovo celé verejné osvetlenie – vedenie nových rozvodov, osadenie
nových lámp ako aj osvetlenie navrhovaných prechodov pre chodcov s prihliadnutím na
bezbariérovosť riešenia.
Povrchová úprava komunikácií bude z asfaltobetónu, jazdný pruh v mieste zastávky
bude vyhotovený z cementobetónu. Pešie komunikácie budú vyhotovené z betónovej
zámkovej dlažby.
Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi
Predmetom stavby je doplnenie komplexnosti dopravnej infraštruktúry predstaničného
priestoru a zlepšenie kultúry cestujúcej verejnosti koľajovej dopravy. Navrhovaná stavba sa
nachádza v predstaničnom priestore železničnej stanice Prievidza. Stávajúci predstaničný
priestor zaberá autobusová stanica. Pre účely prichádzajúcich a odchádzajúcich cestujúcich
koľajovej dopravy chýbajú dostatočné parkovacie priestory.
V rámci projektu sa zrealizuje výstavba:
 Parkovisko pre osobné autá: 66 parkovacích miest pre cestujúcich + 14 stojísk pre
zamestnancov ŽSR. Súčasťou parkoviska bude príjazdová komunikácia k jednotlivým
státiam a prístupový chodník k stanici.
 Odvodnenie parkoviska
 Prekládka inžinierskych sietí v správe ŽSR odvetvia OTZ – vzdušné vedenie
 Prekládka inžinierskych sietí v správe ŽSR odvetvia EE – podzemné vedenia
osvetlenia
 Stavebné úpravy koľaje č. 9
 Osvetlenie parkoviska

Mestské zastupiteľstvo
I.

berie na vedomie

a) Informáciu o pripravenom projekte „Zvýšenie atraktivity VOD v Prievidzi
zavedením moderných dopravných informačných systémov a
rekonštrukciou
autobusovej stanice a záchytného parkoviska“ s kódom NFP302010K429 a možnosti
čerpania finančných prostriedkov
b) rozpočet pripravovaného projektu v nasledovnej štruktúre (cca)





II.

Celková výška oprávnených výdavkov xxxxxxEUR
Percento spolufinancovania vo forme NFP – 95 %
Žiadaná výška NFP – xxxxxxxEUR
Spolufinancovanie mesta Prievidza –
xxxxxx EUR

schvaľuje

a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zvýšenie atraktivity VOD
v Prievidzi zavedením moderných dopravných informačných systémov a
rekonštrukciou
autobusovej
stanice
a
záchytného
parkoviska“
s kódom
NFP302010K429, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12, ktorého ciele sú
v súlade s územným plánom mesta, platným programom rozvoja mesta a ďalšími
strategickými dokumentmi mesta a samosprávneho kraja
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
c) zabezpečenie a finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, čo
predstavuje xxxx €, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta

Názov projektu: Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. Ľ: Ondrejova v meste
Prievidza
Celkový oprávnené výdavky projektu: 498 477,84 €
Požadovaná výška NFP: 473 553,95 €
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 5 % - 24 923,89 €
Rozpočet má pracovný charakter, finálna verzia bude pripravená na rokovanie MsZ.
Predmet projektu: Predmetom realizácie projektu je komplexná regenerácia
vnútroblokového priestoru na sídlisku „Nové Mesto“ v Prievidzi.
Hlavná aktivita projektu : Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických
princípov tvorby a ochrany zelene

Hlavné činnosti:
V rámci realizácie projektu pristúpime k obnove zeleného priestranstva medzi ulicami Ľ.
Ondrejova a I. Krasku na sídlisku Nové Mesto v Prievidzi. V rámci realizácie projektu dôjde k:








Uskutočneniu dendrologického prieskumu
Odstráneniu ohrozených drevín a zelene
Zasadeniu drevín a zelene na dotknutom území
Úprave a obnova existujúcej zelene a drevín
Rekonštrukcia, úpravy a čiastočne dobudovanie spevnených plôch v menšom rozsahu
Osadeniu mobiliáru, lavičiek
Osadenie prvkov športového a rekreačného charakteru (napr. pingpongový stôl, fitnes
zostavy, ihrisko na petanq)

Dotknutá plocha má veľkosť 12 345 m2

Mestské zastupiteľstvo
I.

berie na vedomie

a) Informáciu o pripravenom projekte „Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a
Ul. Ľ. Ondrejova v meste Prievidza“ s kódom NFP302040K425 a možnosti čerpania
finančných prostriedkov
b) rozpočet pripravovaného projektu v nasledovnej štruktúre (cca)





II.

Celková výška oprávnených výdavkov 498 477,84 EUR
Percento spolufinancovania vo forme NFP - 95%
Žiadaná výška NFP – 473 553,95 EUR
Spolufinancovanie mesta Prievidza – 24 923,89 EUR

schvaľuje

a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia vnútrobloku
medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova v meste Prievidza“ s kódom NFP302040K425,
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade
s územným plánom mesta, platným programom rozvoja mesta a ďalšími strategickými
dokumentmi mesta a samosprávneho kraja
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
c) zabezpečenie a finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, čo
predstavuje 24 923,89 €, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta

Zmluva o podnájme – projekt: Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. Ľ.
Ondrejova v meste Prievidza
Mesto Prievidza ako žiadateľ o nenávratný finančný príspevok je povinné preukázať majetkovo
–právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu vo vzťahu k realizácii projektu.
Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné uzatvorenie nájomnej zmluvy z prenajímateľom:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza – Zapotôčky, sídlo: Fándlyho 4, 971 01
Prievidza








Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - pozemku parcela reg. C
KN č. 4870/9, ostatné plochy s výmerou 3882 m², zapísaného na LV č. 7407.
Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť
Prievidza - Zapotôčky, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku parcela reg. C
KN č. 4870/9, ostatné plochy v rozsahu výmery 166 m².
Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať za účelom realizácie revitalizácie
vnútrobloku v rozsahu výsadby novej zelene, výrubu stromov, za účelom rekonštrukcie
existujúcich chodníkov a spevnených plôch s povrchom z betónovej dlažby, za účelom
rozšírenia športovej zóny o nové prvky zamerané na rozvoj pohybových aktivít
a výmena stĺpov a svietidiel existujúceho verejného osvetlenia, za účelom osadenia
nového mobiliáru, za účelom prevádzkovania, údržby a opráv stavby „Revitalizácia
vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. Ľ. Ondrejova v meste Prievidza“.
Účelom nájmu je získanie právneho vzťahu k predmetu nájmu, t.j. pozemkom podľa
tohto článku zmluvy na zabezpečenie realizácie a udržateľnosti projektu „Revitalizácia
vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. Ľ. Ondrejova v meste Prievidza“. Udržateľnosť
projektu spočíva v jeho udržaní po dobu piatich rokov od finančného ukončenia
projektu.
Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 1 euro/rok za celý predmet nájmu,
ktoré je splatné do 15.03. príslušného kalendárneho roka, ktoré nájomca uhradí na
účet prenajímateľa

Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
žiadosť Mesta Prievidza o nájom časti pozemku parc. reg. C KN č. 4870/9, ostatné plochy
v rozsahu výmery 166 m² v k.ú. Prievidza, vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť
Prievidza - Zapotôčky, za účelom realizácie projektu „Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I.
Krasku po Ul. Ľ. Ondrejova v meste Prievidza
II. schvaľuje – neschvaľuje
nájom časti pozemku parc. reg. C KN č. 4870/9, ostatné plochy v rozsahu výmery 166 m² v k.ú.
Prievidza, vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Prievidza - Zapotôčky, za účelom
realizácie projektu „Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. Ľ. Ondrejova v meste
Prievidza
a) spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj
územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko nájomca Mesto Prievidza zrealizuje na
predmetnej parcele revitalizáciu vnútrobloku
b) za podmienok - nájomného vo výške 1,00 €/rok za celý predmet nájmu za obdobie odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 31.12.2024 s možnosťou jej predĺženia po uplynutí
doby nájmu písomným dodatkom
c) účinnosť zmluvy je podmienená vydaním a právoplatnosťou príslušného povolenia na
stavbu a zároveň schválením žiadosti nájomcu o nenávratný finančný príspevok. Zmluva
nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia nájomcu prenajímateľovi
o začatí prác na predmetnej stavbe.

Oprava uznesenia číslo 223/17 zo dňa 16.6.2017
V súvislosti s prípravou žiadosti o NFP k projektu s názvom: „ Cyklotrasa medzi mestami
Prievidza a Bojnice“ došlo k zníženiu rozpočtu projektu z dôvodu vylúčenia neoprávnených
výdavkov projektu.
Mestské zastupiteľstvo
I.

berie na vedomie

a) Informáciu o pripravenom projekte „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“
s kódom NFP302010J659 a možnosti čerpania finančných prostriedkov
b) rozpočet pripravovaného projektu v nasledovnej štruktúre





II.

Celková výška oprávnených výdavkov 1 538 289,82 EUR
Percento spolufinancovania vo forme NFP - 95%
Žiadaná výška NFP – 1 461 375,33 EUR
Spolufinancovanie mesta Prievidza – 76 914,49 EUR

schvaľuje

a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Výstavba cyklotrasy medzi
mestami Prievidza a Bojnice“ s kódom NFP302010J659, realizovaného v rámci výzvy IROPPO1-SC122-2016-15, ktorého ciele sú v súlade s územným plánom mesta, platným
programom rozvoja mesta a ďalšími strategickými dokumentmi mesta, ktorý bol pripravený
spoločne s mestom Bojnice, rovnako ako aj s ďalšími strategickými dokumentmi mesta
a samosprávneho kraja
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
c) zabezpečenie a finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, čo
predstavuje 76 914,49 €, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta

Názov projektu: Zlepšenie športových podmienok pre deti a mládež v Prievidzi
Celkový rozpočet projektu: 61 023 €
Požadovaná výška dotácie : 44 152 €
Kofinancovanie žiadateľom – mesto Prievidza: 27,6 % - 16 871€

Cieľom projektu je výrazne zlepšenie možností športovania
voľného času pre deti a mládež v meste Prievidza.

a zmysluplného využitia

Multifunkčné ihrisko:
Školský areál ZŠ S. Chalúpku v Prievidzi nachádzajúci sa na sídlisku Píly disponuje
pozemkom vhodným na výstavbu multifunkčného ihriska. Vzhľadom na počet obyvateľov
danej lokality sú podmienky pre športové vyžitie detí a mládeže nedostatočné. Základná
škola, na ktorej sú športové triedy zamerané na ľadový hokej, basketbal a plávanie by na
rozšírenie ma skvalitnenie športovej prípravy v dopoludňajších a skorých poobedných
hodinách privítala zriadenie ďalšieho športového priestoru. Multifunkčné ihrisko postavené
v areáli školy by bola celoročne dostupne pre športovú verejnosť. Mesto Prievidza zabezpečí
spolufinancovanie a cely priebeh implementácie projektu.
Nákup športovej výbavy:
Deti a mládež, členovia hokejového klubu, dlhodobo avizujú nutnosť vytvorenia športových
priestorov v budove zimného štadióna, v ktorých by mohli realizovať doplnkovú športovú
prípravu: gymnastika, strečing , kondičnú prípravu a vytvorenie miestnosti so stickhaldingovou
plochou, ktorá bude stimulovať podmienky akoby boli deti priamo na ľade. Mesto disponuje
dvomi priestormi priamo na zimnom štadióne v Prievidzi, ktoré dokáže prispôsobiť potrebám
mladých hokejistov.

Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Zlepšenie športových podmienok pre deti a
mládež v Prievidzi “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,
II. schvaľuje - neschvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Zlepšenie športových podmienok pre deti a
mládež v Prievidzi “
b) kofinancovanie projektu vo výške 16 871 € t. j. 27,6 % z celkových výdavkov na projekt.

