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Názov projektu : Obnova parku pred Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi 
I.etapa 
Celkový rozpo čet projektu:  8 335 €   
Požadovaná výška dotácie – Nadácia SLSP: 6 668 €  
Kofinancovanie žiadate ľom – Mesto Prievidza : 20% - 1 667 €  
 
 
 
     Zámerom projektu je vytvoriť relaxačnú zónu pre zlepšenie možnosti trávenia voľného času 
pre všetky skupiny obyvateľov a návštevníkov mesta. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutná 
revitalizácia parku  - odstránenie nevyhovujúcich druhov rastlín, náletových drevín, výrub 
suchých stromov, vyvetvenie ihličnanov, celkové presvetlenie a otvorenie sa parku, ale aj 
zmena jeho celkového vzhľadu a nová výsadba rastlín a stromov .Park vzhľadom na svoju 
polohu v centre mesta tvorí významné miesto na oddych, stretávanie sa ľudí a trávenie 
voľného času rôznych vekových skupín obyvateľov a návštevníkov. 
     Zámer revitalizácie bol prerokovaný a odsúhlasený hlavným architektom mesta, je 
spracovaná kompletná projektová dokumentácia s navrhnutými parkovými úpravami. Väčšina 
plánovaných prác bude realizovaná formou dobrovoľníctva. Mesto pravidelne spolupracuje s 
veľkým množstvom dobrovoľníkov či už z radov zamestnancov mesta, mestských organizácií, 
Mestskou organizáciou Slovenského rybárskeho  zväzu, ale aj  so spoločnosťami SE, 
SKANSKA,  NESTLÉ, skupinou PARK OTVOR. Predpokladáme realizáciu aktivít počas 
celého obdobia trvania projektu, plánovaný počet dobrovoľníkov na jednotlivé brigády je 
stanovený na 25 - 40 členov podľa charakteru a náročnosti práce. 
 
Mestská  rada 
 
I. berie na vedomie 
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Obnova parku pred Úradom práce 
sociálnych vecí a rodiny v Prievidz i – I. etapa “ a možnosti čerpania finančných 
prostriedkov,    
            
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť  

a) predloženie projektu s názvom: „ Obnova parku pred Úradom práce sociálnych 
vecí a rodiny v Prievidzi – I. etapa“ 

b) realizáciu ďalšej etapy obnovy parku pred ÚPSVaR v Prievidzi v súlade s projektovým 
zámerom mesta a v prípade, že na projektový zámer mesto nezíska potrebné 
finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov zabezpečiť  postupné 



dofinancovanie projektu obnovy parku z rozpočtu mesta tak, aby celková obnova 
sadových úprav bola ukončená v roku 2018, 

c) kofinancovanie projektu vo výške 1 667 € t. j. 20 % z celkových výdavkov na projekt 
 

 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
I. berie na vedomie 
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Obnova pred Úradom práce sociálny ch vecí 
a rodiny v Prievidz i – I. etapa “   a možnosti čerpania finančných prostriedkov,     
       
II. schvaľuje - neschvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Obnova pred Úradom práce sociálnych vecí a 
rodiny v Prievidz i – I. etapa“    

b) realizáciu ďalšej etapy obnovy parku pred ÚPSVaR v Prievidzi v súlade s projektovým 
zámerom mesta a v prípade, že na projektový zámer mesto nezíska potrebné 
finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov zabezpečiť  postupné 
dofinancovanie projektu obnovy parku z rozpočtu mesta tak, aby celková obnova 
sadových úprav bola ukončená v roku 2018, 

c) kofinancovanie projektu vo výške 1 667 € t. j. 20 % z celkových výdavkov na projekt. 
 
 
Názov projektu : Pamätník Slovenského národného povstania – Banská, Prievidza 
Celkový rozpo čet projektu:  17 600 €   
Požadovaná výška dotácie: 14 080 €  
Kofinancovanie žiadate ľom – Mesto Prievidza : 20% - 3 520 €  
 
     Cieľom projektu je reštaurovanie  pamätníka Slovenského národného povstania - Banská. 
V súčasnosti sa pamätník prezentuje s viditeľnými zásahmi času  , ako aj ľudského faktoru. 
Povrchy kamennej hmoty sú povrchovo výrazne znečistené, spárovanie kamenných blokov je 
miestami vypadané a rozrušené, bočné plochy kamenných platní  sú znehodnotené 
zasolením. Kamenná hmota je miestami výrazne rozrušená. Najviac rozrušená a povrchovo 
znečistená je spodná základová plocha.  V prípade pamätníka na Banskej bola použitá  opuka, 
ktorá nie je vždy najvhodnejšia na exteriérové  využitie. Najviac vystavená poveternostným 
vplyvom je spodná základová plocha. Pri prípadnej komplexnej  obnove by bolo dobré zvážiť 
výmenu tejto plochy za pevnejší, stálejší a farebne podobný materiál. Kamenné platne tejto 
plochy sú značne rozrušené / značná časť/ a najlepšie by ich  bolo vymeniť  už za  pevnejšie, 
stálejšie, podobnej farebnosti.  Pri použití tohto materiálu  preto dôležitá je  ochranná 
hydrofobizácia kamennej hmoty.    
     Predpokladané práce  by mali začať po vypracovaní Návrhu na reštaurovanie a vydaného  
Rozhodnutia k Návrhu na reštaurovanie. Návrh na reštaurovanie by po podrobnom výskume  
navrhol  varianty úpravy a vhodnú technológiu predpokladaných prác.  
     Predpokladané práce by mali rešpektovať metodiku jednotného prístupu k pamiatke ako 
celku, vrátane všetkých sprievodných znakov,  zachovanosť hmotnej podstaty pamiatky so 
snahou o priblíženie sa k pôvodnému tvarosloviu.  
     Vlastníkom, správcom a užívateľom je mesto Prievidza. Pamiatka je evidovaná v ÚZPF –
ústredný zoznam kultúrnych pamiatok. 
 
 
      



Mestská  rada 
 
I. berie na vedomie 
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Pamätník Slovenského národného 
povstania – Banská, Prievidza “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,    
            
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť  

a) predloženie projektu s názvom: „ Pamätník Slovenského národného povstania – 
Banská, Prievidza“ 

b) kofinancovanie projektu vo výške 3 520 € t. j. 20 % z celkových výdavkov na projekt 
Mestské zastupiteľstvo 
 
I. berie na vedomie 
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Pamätník Slovenského národného 
povstania – Banská, Prievidza “   a možnosti čerpania finančných prostriedkov,     
       
II. schvaľuje - neschvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Pamätnímk Slovenského národného povstania – 
Banská, Prievidza“    

b) kofinancovanie projektu vo výške 3 520 € t. j. 20 % z celkových výdavkov na projekt. 
 
 
 


