Informácia o pripravených/pripravovaných projektoch
Mestská rada: 20.1.2020
Mestské zastupiteľstvo: 27.01.2020
Predkladá: Mgr. Ivan Benca
vedúci referátu pre projekty a investície
Názov projektu: Dotácia na podporu sociálnych služieb
Celkový rozpočet projektu: 55 004 €
Požadovaná výška dotácie od MPSVaR SR: 49 500 €
Kofinancovanie žiadateľom – mesto Prievidza: 10,1% -5 504 €
Cieľom projektu je zabezpečenie plynulej, spoľahlivej a bezpečnej prevádzky zariadenia
pre seniorov výmenou opotrebovaného, nespoľahlivého a zastaralého technického vybavenia
pre práčovňu a kuchyňu.
Pre kvalitný výkon obslužných činností pre klientov zariadenia - pranie posteľnej bielizne,
oblečenia ako aj stravovania je nevyhnutné, aby zariadenie disponovalo spoľahlivými,
bezpečnými a výkonnými elektrospotrebičmi a technickým vybavením pre:
 pre práčovňu: práčky a sušička
 pre kuchyňu: konvektomat, elektrický sporák, umývačka riadu, univerzálny robot a
technické vybavenie kuchyne (drez)
Mestská rada
I. berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte : „ Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb“
a možnosti čerpania finančných prostriedkov,
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť
a) predloženie projektu s názvom: „Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb “,
b) kofinancovanie projektu vo výške 5 504 € t.j. 10,1 % z celkových výdavkov na projekt.

Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o projekte s názvom: „Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb “
a možnosti čerpania finančných prostriedkov,
II. schvaľuje - neschvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb “,
b) kofinancovanie projektu vo výške 5 504 € t.j. 10,1 % z celkových výdavkov na projekt.

Názov projektu: Buďme hrdí na svoje mesto
Celkový rozpočet projektu: 75 601 €
Požadovaná výška dotácie Úradu podpredsedu vlády SR: 50 000 €
Kofinancovanie žiadateľom – mesto Prievidza: 33,39% -25 061 €
Cieľom projektu je:
 prispieť k zachovaniu identity a rozvoja kultúry a starostlivosti o kultúrne dedičstvo
regiónu horná Nitra a mesta Prievidza,
 zriadenie Mestského múzea a galérie Imricha Vysočana v priestoroch
zrekonštruovanej budovy Meštianskeho domu,
 posilnenie partnerstva so sociálno ekonomickými partnermi v regióne horná Nitra
Účelom projektu je získanie investície na vybavenie muzeálnych priestorov, galérie
a kancelárie:
 nábytkom
 ozvučením
 osvetlením
 počítačovou technikou
 premietacím zariadením: dataprojektor, plátno, notebook

Mestská rada
I. berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte : „ Buďme hrdí na svoje mesto“ a možnosti čerpania
finančných prostriedkov,
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť
a) predloženie projektu s názvom: „Buďme hrdí na svoje mesto “,
b) kofinancovanie projektu vo výške 25 061 € t.j. 33,39 % z celkových výdavkov na
projekt.

Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o projekte s názvom: „ Buďme hrdí na svoje mesto “ a možnosti čerpania
finančných prostriedkov,
II. schvaľuje - neschvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Buďme hrdí na svoje mesto “,
b) kofinancovanie projektu vo výške 25 061 € t.j. 33,39 % z celkových výdavkov na
projekt.

