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Názov projektu: DFS Malý Vtáčnik – Deti v tanci  
Celkový rozpočet projektu: 21 310 € 
Požadovaná výška dotácie od  MK SR: 20 244 € 
Kofinancovanie  žiadateľom – Mesto Prievidza: 5 % - 1 066 € 
 
 
     Detský folklórny súbor Malý Vtáčnik vznikol v roku 1977, pôsobí  v ňom viac ako 100 detí 
a mladých ľudí vo veku 6 – 16 rokov. Súbor má vlastnú 15 člennú hudobnú zložku. Počas 
roka realizuje množstvo aktivít: projektov, súťaží, festivalov, a vystúpení. Prezentuje tradičné 
kultúrne dedičstvo novým pohľadom na detské scénické spracovanie ľudového tanca, hier, 
povestí a zvykoslovia. 

     Cieľom projektu je  zachovávanie národného kultúrneho dedičstva , jeho šírenie medzi 
mladou generáciou v miestnej a regionálnej oblasti a výchova k hodnotám a tradíciám. Na 
skvalitnenie a ďalšej prezentácie týchto oblastí je potrebné nové krojové vybavenie súboru, 
ktoré je predmetom žiadosti o poskytnutie dotácie. 

Mestská  rada 
 
I. berie na vedomie 
informáciu o pripravenom projekte : „DFS Malý Vtáčnik – Deti v tanci “ a možnosti čerpania 
finančných prostriedkov,    
            
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť  

a) predloženie projektu s názvom: „DFS Malý Vtáčnik – Deti v tanci  “, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 1 066 € t .j. 5 % z celkových výdavkov na projekt. 

 
 

 
Mestské zastupiteľstvo 
 
I. berie na vedomie 
informáciu o projekte s názvom: „DFS Malý Vtáčnik – Deti v tanci    “  a  možnosti  čerpania 
finančných prostriedkov,   
 
II. schvaľuje - neschvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „DFS Malý Vtáčnik – Deti v tanci  “,  
b) kofinancovanie projektu vo výške 1 066 € t .j. 5 % z celkových výdavkov na projekt. 

 
 
 
 
 
 
 



Názov projektu: Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, Handlovej a v Bojniciach  
Operačný program: Efektívna verejná správa 
Prioritná os: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS 
Hlavný partner: Mesto Prievidza 
Partneri: Mesto Handlová, Mesto Bojnice 
Celkové oprávnené náklady na projekt:  max. 500 000 € 
Celkové oprávnené výdavky za  Mesto Prievidza: 317 026,08 € 
Požadovaná výška NFP za Mesto Prievidza: 301 929,60 
Kofinancovanie za Mesto Prievidza: 5% - 15 096,48 
 
Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa 
vyhlásilo 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“.  
 
 
Na účel spolupráce bolo v decembri 2019 uzatvorené Memorandum o spolupráci pri 
realizácii projektu s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu , v ktorom 
sú identifikované  mestá s ktorými bude mesto Prievidza vytvárať formálne partnerstvo. Na 
spolupráci sme sa dohodli s mestami Handlová a Bojnice. 
 
Cieľom projektu, je  posilnenie koordinačných a implementačných kapacít jednotlivých 
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) Oprávnené výdavky 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 – Mesto Prievidza ako aj partneri - Mesto Handlová, Mesto Bojnice (každý subjekt 
samostatne)  musia mať pre projektové účely zamestnanú minimálne jednu odbornú kapacitu 
(nie je nutné zamestnať nových zamestnancov) a táto musí spĺňať kvalifikačné kritériá podľa 
usmernenia riadiaceho orgánu pre operačný program Efektívna verejná správa. Vzhľadom 
na možnosti rozpočtu projektu a požiadaviek partnerov budú z projektu hradené za Mesto 
Prievidza 4 odborné kapacity, za Mesto Handlová 2 odborné a za Mesto Bojnice 1 odborná 
kapacita. Predpokladaná doba trvania realizácie aktivít projektu je 24 mesiacov. 
 

 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 
I. berie na vedomie 
 
 

a) informáciu o projekte s názvom: „ Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, 
Handlovej a v Bojniciach “, Operačný program: Efektívna verejná správa,  
prioritná os: 1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS a možnosti čerpania 
finančných prostriedkov,  
 

b) informáciu o návrhu Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. 
c) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov medzi Hlavným partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, Námestie 
Slobody 14 , 971 01 Prievidza, IČO: 00318442 a Partnerom: Mesto Handlová, 
Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318 094, 
 

c) informáciu o návrhu Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. 
c) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov medzi Hlavným partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, Námestie 
Slobody 14 , 971 01 Prievidza, IČO: 00318442 a Partnerom: Mesto Bojnice, 
Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice, IČO: 00318001. 
 

 
II. schvaľuje - neschvaľuje  
 
 

a) predloženie projektu s názvom: „ Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, 
Handlovej a v Bojniciach “, Operačný program: Efektívna verejná správa, prioritná os: 
1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS,   

b) kofinancovanie projektu s názvom: „ Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, 
Handlovej a v Bojniciach “ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov Hlavného 
partnera: Mesta Prievidza, maximálne vo výške  16 000 €, 

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
Hlavného partnera/Prijímateľa: Mesta Prievidza, 



d) uzavretie Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi 
Hlavným partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, Námestie Slobody 14 , 971 01 
Prievidza, IČO: 00318442 a Partnerom: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 
Handlová, IČO: 00318 094, 

e) uzavretie Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi 
Hlavným partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, Námestie Slobody 14 , 971 01 
Prievidza, IČO: 00318442 a Partnerom: Mesto Bojnice, Sládkovičova 1, 972 01 
Bojnice, IČO: 00318001 

 
 
 
Názov projektu: Inteligentná verejná doprava v meste Prievidza  
Poskytovateľ dotácie: MH SR 
Prijímateľ dotácie: Trans Data, s.r.o, Štefánika 139, 010 01 Žilina, IČO:35741236 
Partneri projektu: Mesto Prievidza, SAD Prievidza a.s 
Kofinancovanie projektu: projekt nevyžaduje finančné plnenie zo strany mesta 
 
Spoločnosť TransData s.r.o. získala na základe schválenej žiadosti o poskytnutie dotácie 

predloženej v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu malých 

a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách, vyhlásenej 

Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na rozpočtový rok 2019, označenej kódom 

10018/2019-3410-48577 finančný príspevok na realizáciu  riešenia pre mesto Prievidza v 

rámci projektu s názvom INTELIGENTNÁ VEREJNÁ DOPRAVA V MESTE PRIEVIDZA. 

TransData s.r.o navrhuje a má záujem uviesť do praxe riešenie pre platbu mobilom vo 

verejnej autobusovej doprave. Platba mobilom predstavuje jedinečnú metódu pre zavádzanie 

smart riešení v rámci mesta a nástroj určený na zvýšenie komfortu a skvalitnenie služieb 

cestujúcim vo verejnej doprave.  

 

Ciele projektu sú definované nasledovne:  
 

1. zaviesť platbu mobilom (mobilný ticketing) založenú na bezpečnej NFC technológii 
v autobusoch MHD a ponúknuť cestujúcim komplexný produkt v zmysle politiky 
Mobilita ako služba,  

2. spracovanie analýzy pre mesto za účelom získania dát o pohybe obyvateľstva, toku 
verejnej dopravy, ktoré využije pre lepšie plánovanie projektov realizovaných v meste 
za účelom skvalitnenia života obyvateľov mesta. 
 

Realizáciou aktivít projektu dosiahneme:  
 

- zlepšenie prístupu mesta Prievidza k inováciám a procesom za účelom ich 
efektívnejšieho fungovania  

- získanie dát pre rozvoj verejnej hromadnej dopravy a zvýšenia atraktivity mestskej 
hromadnej dopravy.  

- námety na zlepšenie infraštruktúry v meste a podmienky/kvalitu života v meste 
 
Analýza dát, ktoré mesto získa z multimodálnej aplikácie vytvára relevantné vstupy pre 
realizáciu nástrojov skvalitnenia dopravnej infraštruktúry. Platba mobilom v autobusoch MHD 



zvyšuje atraktivitu MHD pre obyvateľov mesta. Preferencia výberu verejnej dopravy môže 
prispieť k zníženiu využívania individuálnej automobilovej dopravy, v dôsledku čoho dôjde 
k zníženiu emisií v ovzduší a zvýšeniu kvality životného prostredia. Dostupné riešenie je 
prepojenie existujúcich sw možností (aplikácia na vyhľadanie spojení, dispečing dopravcu, 
informácie o dostupných bicykloch v rámci bikesharingu) s novými možnosťami platby 
cestovného cez NFC technológiu v mobile. 
 

Spoločnosť TransData s.r.o. zrealizuje všetky činnosti súvisiace so zavedením Projektu 

na vlastné náklady, resp. v spolupráci s tretími subjektmi a nevyžaduje finančné plnenie 

na realizáciu Projektu zo strany Mesta Prievidza. 

Mesto Prievidza pre realizáciu Projektu zabezpečí súčinnosť potrebnú na účely 

propagácie Projektu pre obyvateľov mesta Prievidza komunikačnými kanálmi 

a spôsobom podľa rozhodnutia Mesta Prievidza.   

TransData s.r.o. prehlasuje, že má záujem spustiť pilotnú prevádzku Projektu v termíne 

od 01.05.2020. 

Za účelom čo najefektívnejšieho naplnenia účelu Zmluvy o spolupráci TransData s.r.o. 

prehlasuje, že prípravné práce spojené s integráciou NFC technológie nevyhnutnej pre 

realizáciu Projektu zahájila už po 1.1.2020 v spolupráci s dopravcom SAD Prievidza a.s.  

Pre začiatok  úspešnej implementácie projektu je potrebné uzavrieť Zmluvu o budúcej 

zmluve o spolupráci pri realizácii projektu a následne Zmluvu o spolupráci pri realizovaní 

projektu: Inteligentná verejná doprava v meste Prievidza so spoločnosťou Transdata 

s.r.o. 

 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
berie na vedomie  

a) spoluprácu mesta Prievidza so spoločnosťou TransData s.r.o. na implementácií 
riešenia pre platbu mobilom vo verejnej autobusovej doprave, na ktorú spoločnosť 
TransData s.r.o získala dotáciu na podporu malých a stredných podnikov pri 
implementovaní inovatívnych riešení v mestách, v rámci výzvy 10018/2019-3410-
48577 vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky,  

b) uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve pri realizácii projektu a následne Zmluvy o 
spolupráci pri realizácii projektu inteligentná verejná doprava v meste Prievidza so 
spoločnosťou TransData s.r.o. , M.R. Štefánika 139, 010 01 Žilina, IČO 35 741 236. 

 
 
 
 
Názov projektu: Príroda v nás  
Celkový rozpočet projektu: 21 000 € 
Požadovaná výška dotácie od MŽP SR – Nórske granty: 19 950  € 
Kofinancovanie  – Mesto Prievidza: 5 % - 1 050 € 
Realizátor projektu: ZŠ Sama Chalupku, Prievidza 
 
 
Cieľom projektu je zvyšovanie povedomia žiakov o zmierňovaní  a prispôsobovaní sa  zmene 
klímy formou teoretickej výučby, ako aj formou realizácie konkrétnych fyzických opatrení 
v priestoroch základnej školy a v školskom areáli. 

Realizácia projektu bude prebiehať v dvoch budovách a v školskom átriu  Základnej školy na 
Ulici Sama Chalupku .  
 



Aktivity projektu podľa zámeru realizátora projektu: 
 
1. Eko-učebňa   
Vytvorenie priestoru pre žiakov, v ktorom sa môžu učiť o prírode, v prírode. Táto činnosť 
pozostáva z postavenia altánku, vytvorenia kŕmidiel a búdok pre vtáky, vytvorenie hmyzieho 
domčeka. Žiaci si vytvoria sami nášľapné kamene, po ktorých budú chodiť. Táto aktivita 
bude prebiehať v mesiacoch máj – júl.  
2. Malá záhradka 
V priestore vedľa altánku vytvoríme so žiakmi malú záhradku s rozmanitými druhmi rastlín. 
Časť budú liečivé rastliny a rasť poľné kvety. Taktiež by sme chceli vysadiť živý plot, ktorý by 
ohraničil pozemok namiesto železného plotu. Táto aktivity bude prebiehať v mesiacoch júl – 
október.  
 
3. Výrub stromov 
Výrub stromov, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti budovy. Tieto predstavujú ohrozenie 
nielen majetku pretože sú v tesnej blízkosti budovy, ale aj ohrozenie zdravia detí, pretože sa 
nachádzajú v priestore átria, po ktorom každodenne prechádzajú. O tieto stromy sa 
dlhodobo nikto nestaral. Na plnenie tejto aktivity musíme počkať do konca vegetačného 
obdobia. Po výrube stromov zasadíme nové. Vedľa pňov vyrúbaných stromov dáme tabuľku 
s oznamom, prečo museli byť stromy vyrábané. Zmena klímy si to vyžadovala, pretože 
veterné pomery na Slovensku sa menia a tým takéto vysoké stromy ohrozujú obyvateľov. 
Aktivita bude prebiehať v mesiacoch október – november 2020. 
 
4. Zelená stena 
Zelenú stenu vytvoríme na fasáde budovy. Táto zelená stena bude vytvorená netradične, 
okrem rastlín, ktoré budú na stenu prichytené budú sa tam nachádzať aj živé obrazy, ktoré 
vytvoria samotný žiaci na hodinách s vyučujúcimi. Táto aktivita bude prebiehať počas celej 
realizácie projektu, pretože žiaci budú vytvárať obrazy počas celého školského roka. Aktivita 
prebieha v mesiacoch máj – marec.  
 
5. Zachytávanie dažďovej vody 
Dažďová voda, ktorú zachytíme do suda bude slúžiť na zavlažovanie rastlín. Táto zachytená 
voda bude šetriť pitnú vodu, ktorú by sme takto minuli na zavlažovanie. Aktivita bude 
prebiehať počas celej doby trvania projektu.  
 
6. Pomoc rodičov 
S jednotlivými aktivitami nám budú pomáhať rodičia a starí rodičia žiakov. Pri inštalácii suda 
na dažďovú vodu, sadení rastlín v záhradke. Touto aktivitou upevníme vzťahy medzi rodičmi, 
žiakmi a školou. Rodičia budú touto cestou aj oboznámení o projekte, ktorý škola realizuje 
a čo je jeho hlavnou úlohou. Aktivita prebieha v mesiacoch júl – október a marec – apríl.  
 
7. Triedenie odpadu 
Pri tejto aktivite budeme učiť žiakov správne triediť odpad. Oboznámime ich o tom ako to 
vyzerá, ak odpad hádžeme do jedného kontajnera a aké sú následky. Na splnenie tohto 
zámeru využijeme voľne dostupné filmy, ktoré hovoria o recyklácii a separovaní odpadu.  
Počas tejto aktivity dáme do každej triedy koše na triedený odpad. Ku každému košu 
umiestnime aj plagát o správnom triedení, ktorý pripravia učitelia so žiakmi. Žiakov chceme 
viesť aj k obnoviteľnosti vecí. Preto by sme chceli zakúpiť pre žiakov 1. ročníka 
desiatovníčky, v ktorých si budú nosiť desiatu a nemusia im ju rodičia baliť do mikroténových 
obalov a vrecúšok. Taktiež by sme chceli s deťmi n technike vyrobiť tašky a vrecúška, ktoré 
sú použiteľné viac ako jedenkrát. Žiaci takýmto zážitkovým učením zistia, že veci, ktoré 
používali len raz sa dajú nahradiť vecami, ktoré použijú viackrát. Naučiť deti obmedziť 
konzumný spôsob života a nahradiť ho minimalizmom. V tejto aktivite by sme chceli 
vybudovať aj prístrešok pre  kontajnery na triedený odpad, ktorý by sa nachádzal v átriu 
školy. Aktivita bude prebiehať v mesiacoch máj – apríl.  



 
8. Enviromentálny program školy 
Počas tejto aktivity bude vypracovaný enviromentálny program školy. Do viacerých 
predmetov prvého aj druhého stupňa bude zaradená enviromentálna výchova. Vyučujúci 
vypracujú pre žiakov pracovné listy a taktiež vytvoria rôzne výrobky, ktoré s touto témou 
budú súvisieť. Táto aktivita bude prebiehať počas celej realizácie projektu, v mesiacoch máj 
– apríl. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 
I. berie na vedomie 
informáciu o projekte s názvom: „ Príroda v nás “  a  možnosti  čerpania finančných 
prostriedkov,   
 
II. schvaľuje - neschvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „ Príroda v nás  “,  
b) kofinancovanie projektu vo výške 1 050 € t .j. 5 % z celkových výdavkov na projekt. 

 
 

 
 
 
 
 


