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Názov projektu: Udržateľná kultúra v meste Prievidza 

Celkový rozpočet projektu: 279 059,73 € 

Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt: 210 000 € 

Maximálna požadovaná výška NFP:  200 000 €  

Kofinancovanie  oprávnených výdavkov žiadateľom – Kultúrne a spoločenské stredisko 

Prievidza: 5% - 10 000 € 

Predpokladané neoprávnené výdavky na projekt: 69 059, 73 € 

 

Cieľom projektu je vytvorenie priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery 

adaptability kultúrneho a kreatívneho priemyslu postihnutého pandémiou COVID-19 

v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v mesta Prievidza. Očakávaný cieľ sa dosiahneme 

prostredníctvom: 

• zabezpečenia zvýšenia kvality služieb s cieľom udržania lojality návštevníkov do budúcnosti 

a zároveň 

• zabezpečením modernizácie, inovatívnosti a  zvýšenia hygienických štandardov kultúrnych 

inštitúcií s cieľom lepšie reflektovať na prípadné situácie podobné pandémii COVID-19 

v budúcnosti. 

Uvedeným projektom chceme riešiť: 

 Nákup sedadiel a zásuvného hľadiska do sály (a na balkón) s možnosťou uzamknutia 

každého druhého sedadla. Táto položka spĺňa modernizáciu a zvýšenie kvality služieb 

a zároveň budeme vedieť lepšie reflektovať na situácie podobné pandémii Covid 19.  

 Zvýšenie hygienických štandardov pre zamestnancov a pre návštevníkov kultúrneho 

strediska a to zakúpením bezobsluhových turniketov s dezinfekciou rúk,  čítačkou QR 

kódov. Dva bezdotykové teplomery s inštaláciou na stenu. Germicídne žiariče na 

zabezpečenie potrebnej dezinfekcie pred a po kultúrnej udalosti. Čističky vzduchu do 

priestorov kultúrneho strediska.  

 Modernizácia technického zázemia kultúrneho domu, tak aby bolo technicky možné 

vysielať online aj počas prípadnej ďalšej pandémie, tak aby kultúrne centrum 

nestratilo svoju klientelu.  

 



Mestské zastupiteľstvo 

 

I. berie na vedomie 

informáciu o pripravovanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok,  žiadateľom ktorého  je 

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza v rámci výzvy s kódom IROP-PO7–SC77-2021-

75 na projekt s názvom: „Udržateľná kultúra v meste Prievidza“ a možnosti čerpania 

finančných prostriedkov,    

 

II. schvaľuje - neschvaľuje  

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s kódom IROP-

PO7–SC77-2021-75  na projekt  s názvom: „Udržateľná kultúra v meste Prievidza“, 

b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

„Udržateľná kultúra v meste Prievidza“ vo výške 10 000,00 EUR, 

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta vo 

výške 69 059, 73 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


