Informácia o pripravenom projekte
Mestská rada: 2.12.2019
Mestské zastupiteľstvo: 9.12.2019
Predkladá: Mgr. Ivan Benca
vedúci referátu pre projekty a investície
Názov projektu: Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký, č. ÚPZF 878/1-2, Prievidza, Ulica A.
Hlinku pred Kláštorom piaristov v Prievidzi
Celkový rozpočet projektu: 4 600 €
Požadovaná výška príspevku od MK SR: 4 370 €
Kofinancovanie žiadateľom – mesto Prievidza: 5% - 230 €
Socha sv. Jána Nepomuckého na pilieri je významnou historickou pamiatkou mesta
Prievidza, Pochádza z roku 1757 a bola umiestnená pred Kláštorom piaristov v Prievidzi.
Socha sa nachádza v silne narušenom, lokálne dezolátnom stave, spôsobenom prirodzenou
degradáciou prírodného kameňa, ktorej následkom je úbytok pôvodnej výtvarnej hmoty.
Pamiatka prešla viacerými úpravami, niektoré aj znehodnotili jej pôvodný stav. V roku 2014
mesto uskutočnilo demontáž kamenných častí sochy a jej uloženie vo vlastných priestoroch.
Od roku 2015 boli postupne realizované reštaurátorské práce, najskôr na schodiskových
stupňoch, na ktorých je umiestnený podstavec a profilovaná pätka piliera. Mesto Prievidza, v
snahe uchovať významnú kultúrnu pamiatku, má záujem pokračovať v reštaurátorských
prácach ďalšou etapou. Cieľom projektu je zreštaurovať spodný podstavec a profilovanú
pätku piliera.
Mestská rada
I. berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký, č. ÚPZF
878/1-2, Prievidza, Ulica A. Hlinku pred Kláštorom piaristov v Prievidzi “ a možnosti čerpania
finančných prostriedkov,
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť
a) predloženie projektu s názvom: „Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký, č. ÚPZF 878/12, Prievidza, Ulica A. Hlinku pred Kláštorom piaristov v Prievidzi “,
b) kofinancovanie projektu vo výške 230 € t. j. 5 % z celkových výdavkov na projekt.

Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o projekte s názvom: „Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký, č. ÚPZF 878/1-2,
Prievidza, Ulica A. Hlinku pred Kláštorom piaristov v Prievidzi “ a možnosti čerpania
finančných prostriedkov,
II. schvaľuje - neschvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „ Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký, č. ÚPZF
878/1-2, Prievidza, Ulica A. Hlinku pred Kláštorom piaristov v Prievidzi “,
b) kofinancovanie projektu vo výške 230€ t. j. 5 % z celkových výdavkov na projekt.

Názov projektového zámeru: Podpora zamestnanosti v regióne horná Nitra
Rozpočet zámeru:
Celkové oprávnené výdavky:879 842,66 €
Požadovaná výška NFP: 835 850,52 €
Kofinancovanie – 5%: 43 992,14 € ( 999,82 € / mesiac)
Personálne/ mzdové výdavky: 628 459,04 €
Paušálne výdavky:251 383,62 €
V lete 2019 schválila vláda SR Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra,
ktorého cieľom je okrem iného zmiernenie sociálnych dopadov z dôvodu útlmu a ukončenia
baníctva v regióne.
Akčný plán sa týka 4 oblastí :
1. oblasť : mobilita a prepojenosť regiónu
2. oblasť : ekonomika, podnikanie a inovácie
3. oblasť : udržateľné životné prostredie
4. oblasť : kvalita života a sociálna infraštruktúra
V auguste 2019 mesto Prievidza ako partner č. 3 spolu s partnermi (mesto Handlová, mesto
Nováky) vstúpilo so svojím zámerom do oblasti č. 4: kvalita života a sociálna infraštruktúra.
Zámer mesta Prievidza je súčasťou projektového zámeru Trenčianskeho samosprávneho
kraja s názvom : „Podpora zamestnanosti v regióne horná Nitra“, ktorý prešiel odborným
hodnotením MPSVaR SR dňa 29.10.2019. Ďalším krokom je podanie žiadosti o NFP zo
strany TSK ako žiadateľa. Je však nevyhnutné, aby mesto Prievidza schválilo predloženie
žiadosti o NFP žiadateľom TSK a partnerom č.3 mestom Prievidza, zabezpečenie realizácie
aktivít projektu za partnera č.3, spolufinancovanie vo výške 5 % za partnera č. 3 a prípadné
neoprávnené výdavky v projekte za Partnera č.3.
Hlavným cieľom mesta Prievidza ako partnera NP je uľahčenie prechodu (premostenie)
do novej etapy života komunity baníkov (ich rodín a blízkeho okolia) počas útlmu
a ukončovania činnosti uhoľného priemyslu v regióne. Zámerom je poskytnúť komplexný
program opatrení a aktivít pre zamestnancov uhoľného priemyslu zameraných na podporu
adaptability na nové podmienky, zvyšovanie ich flexibility na trhu práce a podpora
k svojpomoci. Hlavnou aktivitou bude vytvorenie „Kontaktného centra Prievidza“ a činnosť
podporného rodinného tímu, vrátene aktivít komunitnej podpory cez miestny tretí sektor
a občianske iniciatívy.
Termín realizácie : 44 mesiacov, predpoklad začiatku aktivít 2-3/2020
Aktivity a opatrenia :
Hlavná aktivita č. 1: vytvorenie „Kontaktného centra Prievidza“
Hlavná aktivita č. 2: vytvorenie „Podporného rodinného tímu Prievidza“, zloženie rodinného
tímu podľa potreby mesta Prievidza: manažér tímu, terénny sociálny
pracovník, právnik, psychológ, pracovník z oblasti ekonomiky,
koordinátor komunitných aktivít a komunitného rozvoja, iný odborný
personál z občianskych združení a neziskových organizácií, ktoré
pôsobia v sociálnej oblasti, kultúrnej oblasti, športu a inej záujmovej
oblasti (externisti - dohody).
Hlavná aktivita č. 3: komunitná podpora a rozvoj
Hlavná aktivita č. 4: interný projektový tím

Mestská rada
I. berie na vedomie
informáciu o zámere národného projektu s názvom: „Podpora zamestnanosti v regióne
horná Nitra “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť
a) predloženie žiadosti o NFP žiadateľom TSK a Partnerom č.3 Mestom Prievidza
s názvom: „ Podpora zamestnanosti v regióne horná Nitra “,
b) zabezpečenie realizácie aktivít Partnera č.3 v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie aktivít Partnera č. 3 vo
výške 43 992,14 € z celkových oprávnených výdavkov projektu za Partnera č.3,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Partnera č.3.

Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o zámere národného projektu s názvom: „Podpora zamestnanosti v regióne
horná Nitra “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,
II. schvaľuje - neschvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP žiadateľom TSK a Partnerom č.3 Mestom Prievidza
s názvom: „ Podpora zamestnanosti v regióne horná Nitra “,
b) zabezpečenie realizácie aktivít Partnera č.3 v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie aktivít Partnera č. 3 vo
výške 43 992,14 € z celkových oprávnených výdavkov projektu za Partnera č.3,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Partnera č.3.
Názov materiálu: Memorandum o spolupráci pri realizovaní projektu
Operačný program: Efektívna verejná správa
Prioritná os: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
Celkové oprávnené náklady na projekt: 500 000 €
Predpokladaný rozpočet : 475 000 €
Kofinancovanie projektu: 25 000 €
Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa
pripravuje (zverejnenie je plánované na december 2019) výzvu pre podporu a miestnych
územných samospráv v najmenej rozvinutých okresoch (ďalej len NRO) s názvom „Podpora
koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej
územnej samosprávy“.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu hľadá možnosti, aby bolo okrem
NRO oprávneným žiadateľom aj mesto Prievidza ako okresné mesto na Hornej Nitre v
konverznom regióne. Mesto Prievidza má na účel realizácie vytvoriť formálne
partnerstvo s partnermi (mestami alebo obcami) na území okresu. Predpoklad je jeden

až traja partneri. Rozhodli sme sa preto s ponukou partnerstva osloviť všetky mestá v našom
okrese - Handlová, Nováky a Bojnice.
Na účel spolupráce je nevyhnutné uzavrieť s Úradom podpredsedu vlády
memorandum, v ktorom je potrebné identifikovať mestá, s ktorými bude mesto
Prievidza vytvárať formálne partnerstvo.
Zmyslom tohto projektu, na ktorom ponúkame spoluprácu, je posilnenie kapacity
samospráv. Teda vytvoriť priestor na zamestnanie zamestnancov, ktorí sa na mestách
budú venovať regionálnemu rozvoju. (viď. nižšie presnejšie rozpísané oprávnené aktivity
a pozície, ktorých sa to môže týkať) Oprávnenými výdavkami sú mzdové výdavky na
odborný personál a paušálna sadzba vo výške 40,00% na ostatné výdavky projektu.
Oprávnenými aktivitami sú podpora pracovných pozícií miestnej územnej samosprávy
zameraných na manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja a miestneho
územného rozvoja v kľúčových oblastiach:
- realizácie opatrení vedúcich k naplneniu iniciatív Európskej komisie (catching up a pod.)
alebo špecifických priorít v menej rozvinutých regiónoch SR (napr. akčné plány NRO),
- realizácie a podpory rozvojovej investičnej činnosti na úrovni oprávneného územia okresu
s účelom vytvoriť v rámci politiky súdržnosti v období 2021 – 2027 zodpovedajúce
strategické a koncepčné rámce územia najmenej rozvinutého okresu,
- realizácie opatrení smerujúcich k optimalizácii verejných politík v oblastiach úsekov výkonu
originálnych alebo prenesených kompetencií miestnej územnej samosprávy a s dôrazom na
podporu medziobecnej spolupráce.
V rámci kľúčových oblastí pôjde predovšetkým o niektoré z nasledujúcich činností
ako:
- rozpracovanie navrhovaných projektových zámerov vyplývajúcich z rozvojových iniciatív
Európskej komisie alebo špecifických priorít rozvoja územia najmenej rozvinutého okresu,
- tvorbu a aktualizáciu strategických a koncepčných dokumentov územia najmenej
rozvinutého okresu (primárne programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja),
- navrhovanie a rozpracovanie projektových zámerov a projektov v súlade s územne
platnými programami hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest a obcí, ostatnými
strategickými a koncepčnými dokumentmi územia, akčnými plánmi v nadväznosti na
intervenčné rámce štrukturálnych a investičných fondov EÚ programového obdobia 2014 –
2020 ako aj pripravovaného obdobia 2021 – 2027,
- dohliadanie na správnu a včasnú implementáciu projektov a ich zmien,
- komunikácia s donormi a potenciálnymi partnermi, príprava nových projektov a podpora pri
implementácii existujúcich projektov,
- v rámci realizácie opatrení smerujúcich k optimalizácii verejných politík vykonávajú najmä:
* opatrenia zamerané na tvorbu analýz a vstupov do reformných politík,
* analýzu súčasného stavu verejnej správy na získanie východiskových informácií pre ďalšie
reformné politiky,
* monitorovanie a hodnotenie efektivity procesov, systémov, programov a politík,
* hodnotenie dopadov politík a legislatívy vrátane vykonávacích aktov v úrovni miestnej
územnej samosprávy ako aj ich zmien,
* ďalšie aktivity/činnosti potrebné pre riadnu realizáciu Projektu.
Prijímateľ ako aj partner (každý subjekt samostatne) v projekte musia mať pre
projektové účely zamestnanú minimálne jednu odbornú kapacitu (nie je nutné
zamestnať nových zamestnancov a musia spĺňať kvalifikačné kritériá podľa usmernenia
riadiaceho orgánu pre operačný program Efektívna verejná správa. Doba trvania realizácie
aktivít projektu je 30 mesiacov.

Mestská rada
I. berie na vedomie
a) Informáciu o pripravovanej výzve s názvom: „ Podpora koordinačných
a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej
samosprávy“, operačný program: Efektívna verejná správa, spolufinancovaný fondom:
Európsky sociálny fond, prioritná os: Prioritná os 1 – Posilnené inštitucionálne
kapacity a efektívna VS špecifický cieľ: Špecifický cieľ 1.1: Skvalitnené systémy
a optimalizované procesy VS poskytovateľ NFP: Ministerstvo vnútra SR,
b) Informáciu o Memorande o spolupráci pri realizácii projektu medzi Úradom
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, Štefánikova
15, 811 05 Bratislava, IČO: 50349287 a Mestom Prievidza, Námestie slobody 14, 971
01 Prievidza, IČO: 00318442

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť
a) Uzavretie Memoranda o spolupráci pri realizácii projektu medzi Úradom podpredsedu
vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, 811 05
Bratislava, IČO: 50349287 a Mestom Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01
Prievidza, IČO: 00318442,
b) spoluprácu mesta Prievidza s mestami Handlová a Nováky v rámci pripravovanej
výzvy „Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v
úrovni miestnej územnej samosprávy“ , operačný program: Efektívna verejná správa,
spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond, prioritná os: Prioritná os 1 –
Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS špecifický cieľ: Špecifický cieľ 1.1:
Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS, poskytovateľ NFP: Ministerstvo
vnútra SR.

Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) Informáciu o pripravovanej výzve s názvom: „ Podpora koordinačných
a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej
samosprávy“, operačný program: Efektívna verejná správa, spolufinancovaný fondom:
Európsky sociálny fond, prioritná os: Prioritná os 1 – Posilnené inštitucionálne
kapacity a efektívna VS špecifický cieľ: Špecifický cieľ 1.1: Skvalitnené systémy
a optimalizované procesy VS poskytovateľ NFP: Ministerstvo vnútra SR,
b) Informáciu o Memorande o spolupráci pri realizácii projektu medzi Úradom
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, Štefánikova
15, 811 05 Bratislava, IČO: 50349287 a Mestom Prievidza, Námestie slobody 14, 971
01 Prievidza, IČO: 00318442

II. schvaľuje - neschvaľuje
a) Uzavretie Memoranda o spolupráci pri realizácii projektu medzi Úradom podpredsedu
vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, 811 05
Bratislava, IČO: 50349287 a Mestom Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01
Prievidza, IČO: 00318442,
b) spoluprácu mesta Prievidza s mestami Handlová a Nováky v rámci pripravovanej
výzvy „Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v
úrovni miestnej územnej samosprávy“ , operačný program: Efektívna verejná správa,
spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond, prioritná os: Prioritná os 1 –
Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS špecifický cieľ: Špecifický cieľ 1.1:
Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS, poskytovateľ NFP: Ministerstvo
vnútra SR.

