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Názov projektu: Vodozádržné opatrenia v meste  Prievidza 
Celkový rozpočet projektu: 330 306,41 € 
Mestský park: 247 767,47 € 
Mierové námestie: 82 538,94 € 
Celkové oprávnené výdavky:282 538,94 € 
Mestský park: 200 000 € 
Mierové námestie: 82 538,94 € 
Požadovaná výška NFP : 268 411,99 € 
Kofinancovanie  žiadateľom – Mesto Prievidza: 5,0% - 14 126,95 € 
Neoprávnené výdavky: 47 767,47 € 
 
1. opatrenie: Mestský park 
2. opatrenie: Mierové námestie 
 
 
Mestský park 

Celková plocha riešeného územia   : 3625,2 m2 
Stavebná úprava komunikácií pre peších   :    1356 m2  

Odstránenie komunikácií pre peších – zatrávnenie :    1480 m2 
Betónový poter – oprava mostíka      :     21,2 m2 
Kvetnatá lúka      :      768 m2 
 
 
     Zámerom projektu je zrealizovanie vodozádržných opatrení v lokalite Mestský 
park v meste Prievidza. Jedná sa o stavebnú úpravu existujúcich komunikácií pre 
peších v rámci Mestského parku. Pôvodné chodníky sú s asfaltovým krytom, ktorý 
tvorí nepriepustný povrch. Jednotlivé vetvy chodníkov sú v zlom technickom stave, 
sú zvlnené, po daždi na nich stojí voda, miestami sú zaplavené blatom, sú 
prerastené trávou. 
     Riešené parkové chodníky budú stavebne upravené odstránením nepriepustného 
asfaltového krytu. Nový kryt chodníkov bude realizovaný z vodopriepustného betónu  
v šírke 2 m. Niektoré chodníky budú zrušené a nahradené zeleňou. Mestský park 
bude doplnený novým mobiliárom ako sú lavičky a parkové smetné nádoby. Taktiež 
dôjde k lokálnej výsadbe parkových rastlín trvaliek vo viacerých častiach parku. 

Chodníky budú slúžiť pre účely prechádzok a voľnočasových aktivít 
obyvateľov a návštevníkov mesta v Mestskom parku. Na chodníkoch bude 
umožnený pohyb malej mechanizácie pre potreby údržby do celkovej hmotnosti 3,5t. 

Dažďové vody budú odvádzané do priepustných vrstiev skladby chodníka 
a podložia.  

 



Mierové námestie 
Celková plocha riešeného námestia    :       1429 m2  

Stavebná úprava komunikácií pre peších    : 308 m2  

Odstránenie spevnených plôch – zatrávnenie, záhon    : 581 m2 
Rekultivácia zelene                 : 540 m2 
 
     Zámerom projektu je zrealizovanie  vodozádržných opatrení v lokalite Mierové 
námestie v meste Prievidza. Jedná sa o stavebnú úpravu existujúcich spevnených 
plôch v rámci námestia. Pôvodná plocha je tvorená kamennou dlažbou a dlažbou z 
betónu, ktorá tvorí nepriepustný povrch. Plocha námestia je v nevyhovujúcom 
technickom stave, je prerastená trávou, po daždi sa tvoria mláky. 

Riešená plocha námestia bude stavebne upravená odstránením 
nepriepustného dlažbového krytu. Taktiež navrhujeme odstrániť nežiadúci porast ako 
sú kríky a tuje po okraji plochy námestia, časť  stromov bude presadená na iné 
miesto v rámci územia mesta.  Nový kryt peších komunikácií v rámci námestia bude 
riešený ako mlatový chodník, ktorý bude tvoriť vodopriepustnú vrstvu. Značná časť 
plochy námestia bude zrušená a nahradená zatrávnením. Uprostred riešených 
spevnených plôch sú navrhnuté kvetinové záhony. Riešená plocha bude doplnená 
novým mobiliárom ako sú lavičky a parkové smetné nádoby. Taktiež dôjde k lokálnej 
výsadbe parkových rastlín trvaliek v určených  častiach parku a výsadbe vzrastlých 
stromov. 

Dažďové vody budú odvádzané do priepustných vrstiev skladby chodníka 
a podložia. 

     
 
 
Mestské zastupiteľstvo 

  
  
I. berie na vedomie 
informáciu o pripravenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s 
kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 na projekt s názvom : „Vodozádržné 
opatrenia  v meste Prievidza   “  a  možnosti  čerpania finančných prostriedkov,   
  
II. schvaľuje - neschvaľuje  

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s kódom 
OPKZP-PO2-SC211-2020-62 na projekt  s názvom: „Vodozádržné 
opatrenia  v meste Prievidza “, 

b) kofinancovanie projektu vo výške 14 130 €  t .j. 5,0 % z celkových oprávnených 
výdavkov na projekt, 

c) financovanie neoprávnených výdavkov projektu do výšky 47 767, 47 €.  
  
 
 

   


