Informatívna správa o vývoji v oblasti projektov a stratégie
Dôvodová správa :
Zámerom Informatívnej správy o vývoji v oblasti projektov a stratégie Mesta Handlová je poskytnúť
prehľad a adekvátne aktuálne informácie o všetkých projektoch: implementovaných, posudzovaných
hodnotiacimi komisiami a projektoch v procese prípravy v období od 01.12.2008 - 31.05.2009. Pod
pojmom „projekt“ pre tento účel rozumejme: projektová žiadosť, žiadosť o dotáciu, žiadosť o grant.
Okruh externých finančných zdrojov pre nás tvorili: európske štrukturálne fondy, finančné
mechanizmy Nórskeho kráľovstva a finančného mechanizmu EHP, národné schémy a nadačné
schémy. Informatívna správa o vývoji v oblasti projektov a stratégie je predkladaná v tabuľkovej
forme pre lepšiu prehľadnosť a je rozčlenená do 7 kapitol:
A. Projekty zrealizované a ukončené v roku 2009 ( projekty minulých období ukončené v roku 2009)
B. Projekty realizované od roku 2008 do súčasnosti
C. Projekty schválené od 12/2008 do súčasnosti a už realizované
D. Projekty schválené od 12/2008 do súčasnosti a ešte nerealizované
E. Projekty v procese schvaľovania (s ohľadom na súčasné informácie)
F. Projekty neschválené od 12/2008 do súčasnosti
G. Projekty v procese prípravy
Z obsahového hľadiska je pre každý projekt zvolená vhodná štruktúra:
Žiadateľ ;
Harmonogram realizácie;
Riadiaci orgán - Programová schéma;
Finančné prostriedky - žiadané resp. získané;
Finančná spoluúčasť;
Celkové (oprávnené / plánované) náklady;
Zhodnotenie projektu / Stručný popis projektu;
Súčasná situácia
V kapitole G) neuvádzame možnosti žiadania na projekty menšieho rozsahu, ktoré budú vyhlasované napr.
nadáciami príp. iné žiadosti o získanie dotácií z príslušných ministerstiev, nakoľko v súčasnosti zo strategického
hľadiska venujeme pozornosť najmä akciám väčšieho rozsahu a menšie projekty budeme riešiť operatívne.

Z pohľadu štatistického vyhodnotenia polroku 12/2008 - 05/2009, konštatujeme, že:
v tomto období sa fyzicky ukončili 3 projekty, ktorých realizácia sa začala v roku 2008;
prebieha permanentné monitorovanie cca 5 projektov minulých období;
v súčasnosti sa implementuje 6 projektov, z ktorých:
a) 1 projekt - realizácia sa začala v roku 2008
b) 5 projektov - realizácia sa začala v roku 2009;
v tomto období bolo schválených 8 projektov, z ktorých:
a) 5 projektov sa realizuje
b) 3 projekty sú pred spustením realizácie
v tomto období neboli schválené 2 projekty;
v tomto období sa v procese schvaľovania nachádza 15 projektov;
v tomto období sa spracovalo 15 projektov;
v tomto období sa podalo spolu 21 projektov, z toho 1 projekt s nadnárodným partnerstvom
(ten predkladal poľský líderpartner);
v súčasnosti sa spracováva 10 veľkých projektov, z ktorých:
a) sa do 31.07.2009 podajú 3 projekty (12.06.;27.07.;30.07.)
b) sa od 01.08.-31.12.2009 podajú ešte 2 projekty
c) sa v priebehu roku 2010 predpokladá podanie 5 projektov
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A. PROJEKTY ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ V ROKU 2009
1.

VIACÚČELOVÉ IHRISKO ZŠ ŠKOLSKÁ UL.

Žiadateľ: Mesto Handlová
Harmonogram realizácie: august 2008 – jar 2009
Riadiaci orgán: Nadácia SPP, ÚV SR (zmluva - 11.07.2008)
Získaný NFP: 1 200 000,- Sk
Spolufinancovanie mesta: (33,79 %) = 612 338,- Sk
Spolufinancovanie ZŠ: (5,55 %) = 100 000,- Sk
Celkové náklady projektu: 1 812 338,- Sk
Zhodnotenie projektu: Vybudovanie viacúčelového ihriska pri ZŠ Školská ul.
2.
ŠPORTOVÉ TRIEDY FUTBALOVÉ – ZŠ ŠKOLSKÁ UL.
Žiadateľ: ZŠ Školská ul. / Mesto Handlová
Harmonogram realizácie: rok 2008-2009
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva SR, KŠÚ Trenčín, program„Športové triedy“
Získaná dotácia: 342 335,- Sk
Spolufinancovanie mesta: (5%) = 18 017,63- Sk
Celkové náklady projektu: 360 352,63 Sk
Zhodnotenie: Zakúpenie športovej výbavy pre športovcov a 5-daňové športové sústredenie so
zameraním na futbal na zlepšenie kondície.
3.
ŠPORTOVÉ TRIEDY BASKETBALOVÉ – ZŠ MIEROVÉ NÁMESTIE
Žiadateľ: ZŠ Mierové námestie / Mesto Handlová
Harmonogram realizácie: rok 2008-2009
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva SR, KŠÚ Trenčín, program„Športové triedy“
Získaná dotácia: 167 656,- Sk
Spolufinancovanie mesta: (5%) = 8 824,- Sk
Celkové náklady projektu: 176 480,- Sk
Zhodnotenie : Zlepšenie materiálneho vybavenia pre žiakov športových tried; ohodnotenie práce
učiteľov, trénerov a rozhodcov v mimoškolských aktivitách žiakov športových tried. Rekondičné
pobyty žiakov sa organizovali vo viacerých fázach. V prvej fáze sa zamerali na doplnkové športy lyžovanie a turistiku. V druhej fáze zorganizovali turistický pochod. V tretej fáze v rámci športovej
prípravy odohrali s dievčenskými družstvami priateľské zápasy a na záver zorganizovali posledný
streetbalový turnaj pre žiakov športových tried v rámci prípravy. Pridelením dotácie na rozvoj
športových tried sa podarilo skvalitniť športovú prípravu a mohli sa žiakom ponúknuť aj také formy
výučby, ktoré by si bez získania finančnej podpory nemohli dovoliť.
Cieľom projektu bolo podporiť rozvoj športových aktivít, vytvoriť vhodné podmienky na efektívne
využívanie voľného času pre deti a mládež, skvalitniť mládežnícky basketbal v Handlovej
a Handlovskej doline a pritiahnuť mládež späť na palubovky.

B. PROJEKTY REALIZOVANÉ OD ROKU 2008 DO SÚČASNOSTI
1.

KOMUNITNÁ SOCIÁLNA PRÁCA

Žiadateľ: Mesto Handlová
Harmonogram realizácie: apríl 2008 – marec 2010
Riadiaci orgán: EU + MPSVaR SR / FSR (OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 2007)
Získaný NFP: 1 953 504,- Sk
Spolufinancovanie mesta: (5%) = 102 816,- Sk
Celkové plánované náklady projektu: 2 056 320,-Sk
Zhodnotenie projektu: Aktivity projektu sa realizujú od 1.apríla 2008 a budú ukončené 1.apríla 2010:
terénna sociálna práca, poradenstvo v krízových životných situáciách, úzka spolupráca s lekármi, ZŠ,
MŠ (doprovod klienta, detí), osobitý príjemca príspevku na bývanie (riešenie neplatičstva), prevádzka
odevnej a nábytkovej banky atď.

C. PROJEKTY SCHVÁLENÉ OD DECEMBRA 2008 DO SÚČASNOSTI
A UŽ REALIZOVANÉ

1.
CHRÁNENÁ DIELŇA - DOM KULTÚRY
Žiadateľ : Mesto Handlová / Dom kultúry Mesta Handlová
Harmonogram realizácie: rok 2009 - 2010
Riadiaci orgán: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Prievidza
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Získaný finančný príspevok na celkovú cenu práce: 1 111 000,- Sk
Získaný finančný príspevok na zriadenie CHD: 188 000,- Sk
Spolufinancovanie DK MH: (5,25 %) = 72 000,- Sk
Celkové náklady projektu: 1 371 100,- Sk
Stručný popis projektu:: Zriadenie chránenej dielne v priestoroch Domu kultúry vrátane potrebného
vybavenia priestorov a so zamestnaním osôb ZŤP na pozíciách : 2 informátori/vrátnici, 1
administrátor a 1 garderobierka. Žiadali sa finančné prostriedky na vybavenia pracovísk vrátnice
a garderóby novým vhodným zariadením a PC technikou. Projekt sa realizuje od 01.01.2009 a bude
trvať 25 mesiacov.
2.
BANSKÝ NÁUČNÝ CHODNÍK
Žiadateľ: Handlovský banícky spolok
Harmonogram realizácie: rok 2009
Riadiaci orgán: nadácia EKOPOLIS, program „Zelené oázy“
Stručný popis projektu: Projekt rieši vybudovanie banského náučného chodníka, ktorý sprístupní časť
baníckych pamiatok v Handlovej a banských diel (súvisiacich s ťažbou uhlia) a zároveň vybuduje
turistický chodník o dĺžke cca 10 km, s osadením informačných tabúľ, prístreškami a pod. Banský
náučný chodník bude vychádzať od Lamiky, cez 1.studničky, Turistickú chatu pod 3 studničkami, 3
studničky, Malý Grič, popod Veľký Grič, cez Konštantín, cez Banícku kolóniu, okolo Bane
a následne späť k prvému stanovisku.
Návrhy Grantových zmlúv sme obdržali 28.05.2009. Projekt má byť ukončený do konca augusta
2009.

D. PROJEKTY SCHVÁLENÉ (OD DECEMBRA 2008 DO SÚČASNOSTI)
A EŠTE NEREALIZOVANÉ

1.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA MOROVNIANSKA CESTA 55, HANDLOVÁ –
MODERNIZÁCIA A ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA
ZMLUVA S KARVACKÝ, KAČALA

Žiadateľ: Mesto Handlová / ZŠ Morovnianska cesta
Harmonogram realizácie: rok 2009 – 2010 (13 mesiacov realizácie)
Riadiaci orgán: EU + MVaRR SR (ROP – 1.1 Infraštruktúra vzdelávania)
Získaný NFP: 30 303 684,67Sk
Spolufinancovanie mesta: 1 594 930,77 Sk
Celkové oprávnené náklady projektu: 31 898 615,44 Sk
Stručný popis: Stavebná rekonštrukcia budovy školy vyrieši najkritickejšie problémy. Zateplením
stien budovy pomocou moderných kvalitných tepelno-izolačných materiálov sa dosiahne zníženie
tepelných únikov do okolia počas zimného vykurovacieho obdobia. Výmenou opotrebovaných okien
za nové, plastové sa taktiež podstatným spôsobom znížia tepelné úniky. Zateplením strechy
a následne jej pokrytie novou vodo-izolačnou vrstvou odolnou voči poveternostným vplyvom sa tak
isto podstatnou mierou zníži energetická náročnosť budova vyrieši sa aj deštruktívne zatekanie.
V rámci opravy strechy budú zrealizovaná komplexná rekonštrukcia oplechovania atiky
a hromozvodov. V škole budú inštalované nové odborné jazyková, multimediálna a počítačová
učebňa. Škola čiastočne vyrieši aj problém bezbariérovosti. Všetky stavebno-technické úpravy stien,
strechy a okien budovy sa budú realizovať v priebehu roka 2009.
Súčasná situácia : Projekt bol vyhodnotený ako úspešný, v decembri odišli akceptačné listy a do
11.mája 2009 bolo odovzdané kompletné verejné obstarávanie. V súčasnosti sa VO vyhodnocuje
a v priebehu júna 2009 sa predpokladá podpis zmluvy.
Odhadovaný termín začiatku realizácie je 07 - 08 / 2009.
2.
REKONŠTRUKCIA ROZVODOV TEPLA PLAVÁRNE MESTA HANDLOVÁ
S CIEĽOM ÚSPORY ENERGIE
ZMLUVA S KOLENČIKOM / EUROFORMES

Žiadateľ: Mesto Handlová / Plaváreň Mesta Handlová
Plánovaný harmonogram realizácie: rok 2009-2010 (8 mesiacov)
Riadiaci orgán: Finančný mechanizmu EHP a Nórsky finančný mechanizmus / Úrad vlády SR (0708)
Získaný NFP: 516 988 eur
Spolufinancovanie mesta: 0,- eur , ale na pokrytie výdavkov spojených s podrobnou projektovou
dokumentáciou, podrobného technického riešenia rekonštrukcie, statických posudkov a technickej
správy je nutných 5 883,- eur, nakoľko nie sú definované v Príručke pre žiadateľa ako oprávnené.
Celkové náklady projektu: 522 871 eur
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Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu je úspora energetickej náročnosti, zníženie
používania palív z fosílnych zdrojov, zabezpečenie spokojnosti zákazníkov plavárne a v neposlednom
rade aj úspora finančných prostriedkov na energie. Hlavné aktivity projektu predstavujú v prvej fáze
vypracovanie podrobnej projektovej dokumentácie. Nasledujú búracie práce spojené s odstránením
starého zariadenia a prípravou pre nové rozvody a nové zariadenie. Fáza tretia pozostáva z prác na
izoláciách a rekonštrukcii rozvodov a zariadení - SV, TÚV a ÚK, podlahového vykurovania, sušiarní
a sáun. Aktivity v štvrtej fáze sú stavebno-betonážneho charakteru. Tiež sa inštalujú nové zariadenia
pre rozvody ÚK, TÚV, cirkulácie, ohrev bazénovej vody v strojovni a moderný mikropočítačový
systém. Posledné aktivity pozostávajú zo skúšok a uvedenia zariadení do prevádzky.
Mesto má eminentný záujem o trvalo udržateľný rozvoj Plavárne mesta Handlová, nakoľko
predstavuje jedno z mála zariadení, ktoré poskytuje služby obyvateľom mesta Handlová v rámci
športového vyžitia, aktívneho oddychu a regenerácie.
Súčasná situácia: Projekt bol posúdený ako schválený na národnej i nadnárodnej úrovni. Podpis
Zmluvy o poskytnutí NFP je avizovaný na mesiac 06/2009. Predpokladaný začiatok realizácie
projektu je 06/ 2009, kedy sa začne spracovávanie PD, pričom samotná realizácia by sa mala spustiť
od 08/2009.
3.
HANDLOVSKÝ PROGRAM PODPORY VZDELÁVANIA A ZAMESTNANIA
Žiadateľ: Help, n.o.
Plánovaný harmonogram realizácie: rok 2009 – 2010 – 2011 (20 mesiacov)
Riadiaci orgán: Finančný mechanizmu EHP a Nórsky finančný mechanizmus, Úrad vlády SR (0708)
Požadovaný NFP: 17 762 259,47 Sk (589 178 €)
Spolufinancovanie žiadateľa: 0%
Celkové plánované náklady projektu: 17 762 259,47 Sk (589 599 €)
Stručný popis projektu: Realizácia tohto projektu by nadväzovala na projekt minulých období,
ktorého aktivitami boli tútoring, vzdelávacie aktivity a sieťovanie zamestnávateľov a mal veľmi
dobré výsledky. Aktuálny projekt je obohatený o inovatívne prvky vo všetkých pokračujúcich
aktivitách; o rozšírenie cieľových skupín (1. nezamestnaní občania – uchádzači o zamestnanie a
znevýhodnení uchádzači o zamestnanie, 2. zamestnanci, ktorí na udržanie zamestnania sa potrebujú
rekvalifikovať, 3. zamestnávatelia (malé, stredné a veľké podniky); ako aj nové aktivity napr.
prevencia proti nezamestnanosti tzv. "sprevádzanie zamestnaním". Povinné nadnárodné partnerstvo:
SR, Portugalsko, Island. Spolufinancovanie neziskového sektora je nulové. Platí mechanizmus
zálohových platieb pre neziskový sektor. Mesto nie je oficiálnym partnerom, hoci projekt podporilo.
Súčasná situácia : Projekt bol posúdený ako schválený na národnej i nadnárodnej úrovni. Podpis
Zmluvy o poskytnutí NFP je avizovaný na mesiac 06/2009. Predpokladaný začiatok realizácie
projektu je 07/2009.
4.
DAJME PRVÚ ŠANCU
Žiadateľ: Mesto Handlová
Harmonogram realizácie: rok 2009
Riadiaci orgán: Konto Orange, program „Prekročme spolu bariéry 2009“
Požadovaný grant: 3 000,- eur
Spolufinancovanie mesta: 33,- eur
Iné zdroje: 515,20 eur
Celkové oprávnené náklady: 3 548,20 eur
Stručný popis projektu: Sociálne pracovníčky MsÚ za podpory Konta Orange pripravujú

týždňový pobyt pre matky a ich deti, ktoré sa ocitli v ohrození sociálneho vylúčenia. Pobyt
bude realizovaný v rekreačnej oblasti Remata pri Handlovej a jeho hlavným cieľom bude
pripraviť pre matky a ich deti týždeň plný pozitívnych zážitkov a zároveň nenásilnou formou
naučiť ženy – matky riešiť svoje životné situácie a problémy v rodine. Celý pobyt
organizačne zabezpečia terénne sociálne pracovníčky a supervízorom bude vedúca
sociálneho oddelenia MsÚ
Súčasná situácia : Projekt bol zaslaný v 03/2009 a bol vyhodnotený ako úspešný. V súčasnom období
bola nám zaslaná darovacia zmluva na grant vo výške 2000,- eur.
Viac info: Mgr. Veronika Rýšová
5.
DOPLNENIE POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA MESTSKEJ KNIŽNICE HANDLOVÁ
Žiadateľ: Mesto Handlová
Harmonogram realizácie: rok 2009
Riadiaci orgán: Ministerstvo kultúry SR, „Grantový systém 2009“
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Schválená dotácia: 630,- eur
Spolufinancovanie žiadateľa: 33,15 eur (5%)
Celkové oprávnené náklady projektu: 663,15 eur
Stručný popis projektu: Získanie finančných prostriedkov na rozšírenie počítačovej techniky v MsK
Handlová do Oddelenia doplňovanie a spracovanie knižničného fondu.
Súčasná situácia : čaká sa na písomné vyrozumenie
6.
DOPLNENIE KNIŽNIČNÉHO FONDU MESTSKEJ KNIŽNICE V HANDLOVEJ
Žiadateľ: Mesto Handlová
Harmonogram realizácie: rok 2009
Riadiaci orgán: Ministerstvo kultúry SR, „Grantový systém 2009“
Schválená dotácia: 1 500,- eur
Spolufinancovanie žiadateľa: 78,94 eur (5%)
Celkové oprávnené náklady projektu: 1578,94 eur
Stručný popis projektu: Získanie finančných prostriedkov na doplnenie kníh do fondu knižnice
o väčší počet knižničných jednotiek, ako dovoľuje finančný príspevok od zriaďovateľa.
Súčasná situácia : čaká sa na písomné vyrozumenie

E. PROJEKTY V PROCESE SCHVAĽOVANIA
1.
NÁDEJ NA DÔSTOJNÝ ŽIVOT
Žiadateľ: Jazmín, n.o.
Harmonogram realizácie: rok 2009 - 2010
Riadiaci orgán: MPSVaR SR (OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 2008)
Požadovaný NFP: 157 029,71 eur
Spolufinancovanie žiadateľa: 8 264,72 eur (5%)
Celkové oprávnené náklady projektu: 165 294,43 eur
Stručný popis projektu: Projekt predpokladá realizáciu konkrétnych aktivít v rámci oprávnených
aktivít :
 motivačné programy k aktívnemu prístupu pri hľadaní zamestnania a k získavaniu alebo udržaniu
pracovných zručností a spôsobilostí a podpory sebestačnosti
 sieťovanie služieb starostlivosti v regiónoch vrátane služieb zameraných na kontinuitu sociálnej
a zdravotnej starostlivosti pri dlhodobej odkázanosti na pomoc inej osoby
 podpora nedostatkových a inovatívnych sociálnych služieb nízkoprahového charakteru
a špecifických opatrení a programov zameraných na aktiváciu vnútorných zdrojov fyzických
osôb, na pomoc pri napájaní na vonkajšie zdroje pomoci a na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu
a vylúčeniu na trhu práce, (napr. aktivity nízko prahového charakteru, streetwork);
 aktivity zamerané na zvyšovanie dostupnosti a humanizáciu sociálnych služieb a opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením alebo
osoby vylúčené (napr. marginalizované rómske komunity, prepustených z výkonu trestu odňatia
slobody, drogovo a inak závislých, bezdomovcov, azylantov a iných migrantov a príslušníkov
iných ohrozených a rizikových skupín, vrátane občanov s ťažkým zdravotným postihnutím)
30% z priamych nákladov projektu môže byť použitých na výmenu okien, strechy. Ráta sa aj so
zakúpením vzdelávacej čiernej techniky a literatúry, zariadenia a vybavenia školiacej a spoločenskej
miestnosti, realizáciou kurzov pre klientov i zamestnancov, zakúpením lôžok do Humanitného centra,
realizáciou stretnutí s lekármi, psychológom a pod, realizáciou streetworkingu atď.
Súčasná situácia: Podané 12/2008. Očakávame vyhodnotenie v najbližšom čase.
2.
PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ 3 PROJEKTOVÉ ŽIADOSTI NA 3 ZÁKLADNÉ ŠKOLY
ZMLUVA S KARVACKÝ, KAČALA

Žiadateľ : Mesto Handlová / ZŠ Śkolská / ZŠ Mierové námestie / ZŠ Morovnianska cesta
Harmonogram realizácie: rok 2009 - 2010
Riadiaci orgán: MŠ SR (OP Vzdelávanie 2008)
ŽŠ Školská - Vzdelávanie po novom
Požadovaný NFP: 106 397,52 eur
Spolufinancovanie žiadateľa: 5 599,87 eur (5%)
Celkové oprávnené náklady projektu: 111 997,39 eur
ŽŠ Mierové námestie - Nový ŠkVP v praxi
Požadovaný NFP: 112 562,99 eur
Spolufinancovanie žiadateľa: 5 924,37eur (5%)
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Celkové oprávnené náklady projektu: 118 487,35 eur
ŽŠ Morovnianska cesta - Premena a modernizácia vzdelávania na škole
Požadovaný NFP: 129 679,58 eur
Spolufinancovanie žiadateľa: 6 825,24 eur (5%)
Celkové oprávnené náklady projektu: 136 504,84 eur
Stručný popis projektu: 3 projekty predpokladajú realizáciu aktivít na všetkých 3 ZŠ v Handlovej:
 tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov základných škôl, podporujúc kľúčové
kompetencie žiakov s využitím nových učebných materiálov v rámci výchovno-vzdelávacieho
procesu a pripravujúc žiakov pre vedomostnú spoločnosť;
 inovácia didaktických prostriedkov, rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov.
Súčasná situácia: Podané v 01/2009. Očakávame vyhodnotenie v najbližšom čase.
Viac info: p.Karvacký
3.
PREPRAVNÁ SLUŽBA
Žiadateľ: Mesto Handlová
Harmonogram realizácie: rok 2009
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, „Dotačná schéma“
Požadovaná dotácia :44 111,70 eur
Spolufinancovanie mesta: 4 901,30 eur (10 %)
Celkové oprávnené náklady projektu: 49 013,- eur
Stručný popis projektu: Realizáciou projektu prepravnej služby v Meste Handlová by sme chceli
naplniť nasledovné ciele:
Hlavné ciele :
 Integrácia občana s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom
 Zvýšenie kvality života a sebestačnosti fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom
s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou
orientácie.
Čiastkové ciele :
 Podpora nezávislosti a samostatnosti cieľovej skupiny
 Zvýšenie kvality života a životných podmienok cieľovej skupiny
 Podpora aktívnej účasti cieľovej skupiny na pracovnom a spoločenskom živote
 Podpora občianskej angažovanosti cieľovej skupiny
Prepravnú službu plánujeme realizovať prostredníctvom jedného viacmiestneho osobného
automobilu, ktorý bude vybavený nájazdovou plošinou na manipuláciu s invalidným vozíkom.
Prevádzku po organizačnej stránke bude zabezpečovať zamestnankyňa Mestského úradu v Handlovej,
sociálneho oddelenia. Mesto Handlová zamestná jedného vodiča. Podmienky a spôsob poskytovania
prepravnej služby upravíme všeobecne záväzným nariadením mesta.
Súčasná situácia: Podané v 02/2009. Očakávame vyhodnotenie v najbližšom čase.
Viac info: Mgr.V. Rýšová
4.
REKONŠTRUKCIA HUMANITNÉHO CENTRA
Žiadateľ: Mesto Handlová / Jazmín, n.o.
Harmonogram realizácie: rok 2009
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, „Dotačná schéma“
Požadovaná dotácia :49 790,88 eur
Spolufinancovanie : 47 735,23 eur (51,05%)
Celkové oprávnené náklady projektu: 97 526,11 eur
Stručný popis projektu: Dokončenie rekonštrukcie Humanitného centra - útulku v Handlovej.
Čiastkové ciele: Zvýšenie kapacity Humanitného centra, Zvýšenie kvality života a životných
podmienok cieľovej skupiny v tomto zariadení, Podpora nízkoprahových programov pre cieľovú
skupinu.
Formy riešenia:
 Stavebná časť: zateplenie, podlahy, dokončenie podkrovia
 Kanalizačná prípojka: zemné práce, komunikácie, rúrové vedenie
 Zdravotechnika: vnútorná kanalizácia, vodovod, zriaď. predmety
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 Vykurovanie: vnútorné kúrenie
 Elektroinštalácia: bleskozvod, elektromontáže, rozvádzač RH
Súčasná situácia: Podané vo 02/2009. Očakávame vyhodnotenie v najbližšom čase.
5.
VÝSTAVBA BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU V MESTE HANDLOVÁ
Žiadateľ: Mesto Handlová
Harmonogram realizácie: rok 2009 – 2010 - 2011
Riadiaci orgán: MVaRR SR, ŠFRB, KSÚ
Stručný popis projektu: Projekt rieši výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu pre rómskych
občanov v Meste Handlová na ul. M. Čulena a ul. Ligetská. Ide o 36 bytových jednotiek nižšieho
štandardu rozdelených do 6 objektov.
Viac info: odd.výstavby, ÚP, dopravy a OŽP
6.
REKONŠTRUKCIA PALUBOVKY A HĽADISKA V ŠH HANDLOVÁ
- HAVARIJNÝ STAV
Žiadateľ: Mestský basketbalový klub, o.z.
Harmonogram realizácie: rok 2009
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, Národný program rozvoja športu v SR na rok 2009 - dotácie
na materiálno-technický rozvoj športu
Požadovaná dotácia : 110 294,56 eur
Spolufinancovanie žiadateľa: 5 804,98 eur (5%)
Celkové oprávnené náklady projektu: 116 099,54 eur
Stručný popis projektu: Cieľom projektu je rekonštruovať hraciu plochu – palubovku, hľadisko
a vzduchotechniku v športovej hale, v ktorej sa hrávajú zápasy slovenskej extraligy v basketbale.
Súčasná situácia : Projekt bol zaslaný v 03/2009 a bude vyhodnotený v najbližšom čase.
7.
ZAVEDENIE ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU KOMUNIKÁCIE
A ADMINISTRATÍVY ELOKOVANÝCH PRACOVÍSK MATERSKEJ ŠKOLY, UL.
SNP 27, HANDLOVÁ
Žiadateľ: Mesto Handlová / MŠ SNP
Harmonogram realizácie: rok 2009
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, program „Elektronizácia a revitalizácia materských škôl 2009“
Požadovaná dotácia : 3 135,- eur
Spolufinancovanie žiadateľa: 165 eur (5%)
Celkové oprávnené náklady projektu: 3 330,- eur
Stručný popis projektu: zakúpenie 5 PC (vrátane softvéru) a 5 multifunkčných zariadení, ktoré budú
umiestnené na 4 elokované pracoviská Materskej školy a na hlavné pracovisko - centrála MŠ. Ďalej
plánujeme aj zadováženie základnú verziu programu aScAgenda 2007 pre zjednodušenie prác, systém
databáz a evidencie. Následne na všetky pracoviská zavedieme internet, čo výrazne skvalitní
komunikáciu a prácu medzi jednotlivými elokovanými pracoviskami a „centrálou“ Materskej školy,
Na jeseň 2009 plánujeme učiteľky MŠ zaradiť do vzdelávania Metodicko-Pedagogického Centra v
Trenčíne a to konkrétne do vzdelávania v oblasti „Využitie IKT vo vyučovacom procese“, téma: FIT
- funkčná informačná gramotnosť učiteľov.
Súčasná situácia : Projekt bol zaslaný v 03/2009 a bude v procese vyhodnocovania odhadom do
06/2009.
8.
REKONŠTRUKCIA DETSKÝCH IHRÍSK
Žiadateľ: Mesto Handlová
Harmonogram realizácie: rok 2009
Riadiaci orgán: MF SR, dotácie na individuálne potreby obcí
Požadovaná dotácia : 23 900,40 eur
Spolufinancovanie žiadateľa: 2655,60 eur (10%)
Celkové oprávnené náklady projektu: 26 556,00 eur
Stručný popis projektu: Súčasný technický stav prevažnej časti detských ihrísk lokalizovaných na
verejných priestranstvách Mesta Handlová v blízkosti sídliskových celkov sa nachádza
v neuspokojivom technickom a bezpečnostnom stave. Predmetné detské ihriská (č.1 - Ul. Okružná č.
11 a č. 2 - Okružná č. 35 ) vznikali počas výstavby sídliskového celku Morovnianska cesta v rokoch
1974 – 1984. Väčšina ihrísk v meste vykazuje technické nedostatky a riziká, ako je napr. riziko
zachytenia končatín, riziko uviaznutia, riziko pádu, riziko mechanického poranenia a v neposlednom
rade aj riziko zdravotnej nezávadnosti pieskovísk. Prihliadnuc na definíciu „ bezpečného výrobku „
podľa zákona NR SR č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a k
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bezpečnostným požiadavkám STN EN 1176-1 „ Zariadenie detských ihrísk „ sa Mesto Handlová
rozhodlo pre rekonštrukciu 2 detských ihrísk, ktoré tieto požiadavky nespĺňajú.
Súčasná situácia : Projekt bol zaslaný v 03/2009 a bude v procese vyhodnocovania odhadom do
06/2009.
9.
ENHANCING POST-SOCIALISTIC URBAN SPACES AND COMMUNITIES
THROUGH TOURIST DEVELOPMENT
Akronym projektu : ReNewTown
Slovenský názov projektu: Posilnenie postsocialistických mestských oblastí a žijúcich komunít
prostredníctvom rozvoja turizmu
Žiadateľ: Mesto Handlová vystupuje ako partner v projekte, ktorého lídrom je Poľská turistická
a rozvojová agentúra so sídlom vo Varšave . Partnerstvo zahŕňa spolu 7 partnerov:
1) Poľská turistická a rozvojová agentúra - Poľsko/ Varšava
2) Kultúrne centrum Cypriana K.Norwida - Poľsko / Krakow
3) Municipalita Velenje - Slovinsko / Velenje
4) Bauhauská univerzita, fakulta architektúry - Nemecko / Weimar
5) Mestský úrad Praha 11, Česká republika / Praha
6) Mestský úrad Handlová, Slovenská republika / Handlová
7) Výskumné centrum Karlsruhe / Nemecko Harmonogram realizácie: rok 2010-2011-2012 (36 mesiacov)
Riadiaci orgán: OP Central Europe (priorita 4 - Zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktívnosti miest
a regiónov; 4.3 Využiť kultúrne zdroje pre atraktívnejšie mestá a regióny)
Požadovaný NFP pre nás ako partnera projektu: 153 000,- eur
Spolufinancovanie žiadateľa: 27 000,- eur (15%)
Celkové oprávnené náklady nás ako partnera projektu: 180 000,- eur
Stručný popis projektu: Tvorba Nadnárodnej stratégie CR pre mestské oblasti s dedičstvom
socialistickej epochy; vybudovanie a vybavenie Informačných centier v každej partnerskej krajine,
koncept Európskej kultúrnej cesty socialistickým dedičstvom - projekt bude realizovaný
v partnerstve, pričom každá krajina je zodpovedný za jednu z aktivít (spolu ich je 5). Mesto Handlová
je lídrom pracovného balíčka č. 4 - Nadnárodná turistická stratégia CR pre mestské oblasti s
postsocialistickým dedičstvom v Strednej Európe.
Súčasná situácia : Projekt bol zaslaný v 03/2009 a bude v procese vyhodnocovania odhadom do
októbra 2009. Do 01.06.2009 je potrebné odoslať prílohy a slovenské materiály na vyžiadanie MŽP
SR, ktoré je slovenským kontaktným bodom pre OP Stredná Európa k posúdeniu ekonomickej
a organizačnej schopnosti partnera projektu Mesta Handlová.
10.
MINIBASKET S ODDYCHOVÝM MIESTOM PRE NAJMENŠÍCH
Žiadateľ: Školský basketbalový klub Handlová
Harmonogram realizácie: rok 2009
Riadiaci orgán: Nadácia VÚB , „Otvorená grantová schéma pre Šport 2009“
Požadovaný grant: 1 786,- eur
Stručný popis projektu: Dovybavenie viacúčelového ihriska na ZŠ Mierové námestie (basketbalová
športová výbava) a vybudovanie oddychového altánku.
Súčasná situácia : Projekt bol zaslaný v 04/2009 a bude v procese vyhodnocovania.
Viac info: p. Jaroslav Daubner
11. REGIONÁLNE CENTRUM ZHODNOCOVANIA BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH
ODPADOV V MESTE HANDLOVÁ ZMLUVA S REDOX
Žiadateľ: Mesto Handlová
Harmonogram realizácie: rok 2010-2011 (20 mesiacov)
Riadiaci orgán: EU + MŽP SR (OP ŽP – 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu;
4.2 Podpora aktivít zhodnocovania odpadov)
Požadovaný NFP: 4 974 473,44 eur
Spolufinancovanie žiadateľa: 261 814,40 eur (5%)
Celkové oprávnené náklady projektu: 5 236 287,84 eur
Stručný popis projektu: Zriadenie a vybudovanie Regionálneho centra zhodnocovania BRO Handlová
(BRO) sleduje naplnenie požiadavky ustanovenia zákona 223/2007 Z.z., ktoré zakazuje
zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadov z cintorínov
a z ďalšej zelene na pozemkoch PO, FO a OZ, ak sú súčasťou komunálneho odpadu. Ďalej
Nariadenia ES č. 1774/2002 Eur. parlamentu a rady, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce
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sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu. Podľa zákona 223/2001 Z.z.
bola obciam uložená povinnosť zaviesť na svojom území od 1.1.2010 mimo iného aj separovaný zber
BRO. BRO je situované nad skládkou odpadov, kde vedie aj prístupová komunikácia. Pozitívne
vplyvy navrhovanej činnosti sa prejavia predovšetkým v socioekonomickej sfére vytvorením nových
pracovných miest a pri nakladaní s odpadom formou jeho následného zhodnocovania a znižovania
celkového množstva odpadu zneškodňovaného skládkovaním. Nezanedbateľná je i humanizácia
územia znehodnoteného banskou činnosťou. Kompost bude pripravovaný z nasledovných zložiek
bioodpadov stanovených odborným odhadom nasledovne odpad z verejnej zelene (1 000 t/rok),
kuchynské odpady (200 t/rok), odpad zo separácie bioodpadu (500 t/rok), kaly z ČOV (300 t/rok).
Množstvo vyrobeného kompostu bude prestavovať cca 1200 t/rok
Súčasná situácia : Projekt bol zaslaný 15.05.2009 a bude v procese vyhodnocovania odhadom do
októbra 2009. Viac info: odd. výstavby, ÚP, dopravy a OŽP - R.Daubner
12. HANDLOVÁ 2009 - OSLÁVME 100 ROKOV PRIEMYSELNEJ ŤAŽBY UHLIA NA
SLOVENSKU !
Žiadateľ: Mesto Handlová
Harmonogram realizácie: rok 2009
Riadiaci orgán: Ministerstvo kultúry SR, „Grantový systém 2009“
Požadovaná dotácia : 45 293,- eur
Spolufinancovanie mesta: 2 384,- eur (5 %)
Celkové oprávnené náklady projektu: 47 677,- eur
Stručný popis projektu: TOP podujatie roka 2009 - projekt osláv výročia 100-ročnice ťažby uhlia na
Slovensku, zvažuje s využitím možnosti čerpania zdrojov na Regionálne oslavy dňa baníkov
v termíne 4-5.09.2009.
Súčasná situácia : Projekt bol zaslaný v upravenej verzii 15.05.2009 a bude vyhodnotený v priebehu
júna 2009.
13.
BASKETBALOM K PODPORE ROZVOJA ZDRAVEJ OSOBNOSTI
Žiadateľ: Školský basketbalový klub Handlová
Harmonogram realizácie: rok 2009
Riadiaci orgán: Úrad vlády / Splnomocnec vlády SR pre mládež a šport
Programová schéma: „Podpora a rozvoj športu“
Požadovaný grant: 12 736,- eur
Spolufinancovanie: 4 400,- eur (25,68 %)
Celkové oprávnené náklady projektu: 17 136,- eur
Stručný popis projektu: Organizovanie kondično-regeneračného sústredenia na rozvoj všeobecnej
telesnej výchovy pre 40 žiakov vo Vodiciach, organizovanie turnaja o kôš Mesta Handlová, denne
sústredenie pre 80 deti, organizovanie a účasť na krajských súťažiach v basketbale, zakúpenie dresov
a basketbalových lôpt.
Súčasná situácia : Projekt bol zaslaný v 05/2009 a bude v procese vyhodnocovania.
Viac info: p. Jaroslav Daubner a Bc. Dana Kmeťová

14.

ŠPORTOVÉ VYBAVENIE PRE PODPORU A ROZVOJ ŠPORTU NA ZŠ,
ŠKOLSKÁ UL., HANDLOVÁ

Žiadateľ: Mesto Handlová
Harmonogram realizácie: rok 2009
Riadiaci orgán: Úrad vlády / Splnomocnec vlády SR pre mládež a šport
Programová schéma: „Podpora a rozvoj športu“
Požadovaná dotácia : 39 830,- eur
Spolufinancovanie mesta: 8058,64 eur (16,83%)
Celkové oprávnené náklady projektu: 47 888,64 eur
Stručný popis: Výstavba viacúčelového ihriska pre deti, mládež a neformálnych športovcov na
sídlisku Morovnianska cesta, so zameraním na futbal, volejbal a basketbal.
Súčasná situácia : Projekt bol zaslaný 27.05.2009 a bude v procese vyhodnocovania.
15.
VÝSTAVBA VIACÚČELOVÉHO IHRISKA PRE NEFORMÁLNYCH ŠPORTOVCOV
NA SÍDLISKU MOROVNIANSKA CESTA
Žiadateľ: Mesto Handlová
Harmonogram realizácie: rok 2009
Riadiaci orgán: Úrad vlády / Splnomocnec vlády SR pre mládež a šport
Programová schéma: „Podpora výstavby viacúčelových ihrísk“
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Požadovaná dotácia : 39 830,- eur
Spolufinancovanie mesta: 8058,64 eur (16,83%)
Celkové oprávnené náklady projektu: 47 888,64 eur
Stručný popis: Výstavba viacúčelového ihriska pre deti, mládež a neformálnych športovcov na
sídlisku Morovnianska cesta, so zameraním na futbal, volejbal a basketbal.
Súčasná situácia : Projekt bol zaslaný 27.05.2009 a bude v procese vyhodnocovania.

F. PROJEKTY NESCHVÁLENÉ
(OD DECEMBRA 2008 DO SÚČASNOSTI)
1.

REKONŠTRUKCIA POMNÍKA S RELIÉFMI

Žiadateľ: Mesto Handlová
Harmonogram realizácie: rok 2009
Riadiaci orgán: Ministerstvo kultúry SR, „Grantová schéma 2009“
Požadovaná dotácia : 45 293,- eur
Spolufinancovanie mesta: 2 384,- eur (5 %)
Celkové oprávnené náklady projektu: 47 677,- eur
Stručný popis projektu: Projekt rieši obnovu 16-sochového pomníka, venovaného obetiam I. a II. sv.
vojny na cintoríne v Handlovej.
Súčasná situácia : Projekt bol zaslaný v 01/2009, doteraz sme nedostali písomné vyrozumenie, avšak
na webe culture.gov.sk mu nebola pridelená žiadna suma v rámci súčasného rozpisu.
2.
AKTUALIZÁCIA AUTOMATIZOVANÉHO KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉHO
SYSTÉMU
Žiadateľ: Mesto Handlová
Harmonogram realizácie: rok 2009
Riadiaci orgán: Ministerstvo kultúry SR, „Grantová schéma 2009“
Stručný popis projektu: Získanie finančných prostriedkov na aktualizáciu zastaraného
automatizovaného knihovníckeho systému za nový plnohodnotný a perspektívny systém, s cieľom
zredukovať rutinné práce pri akvizícií, katalogizácií a výpožičnom procese, zvýšiť rýchlosť
a efektívnosť v poskytovaní knižnično-informačných služieb na vyššej kvalitatívnej úrovni.
Súčasná situácia : Projekt bol zaslaný v 01/2009, doteraz sme nedostali písomné vyrozumenie, avšak
na webe culture.gov.sk mu nebola pridelená žiadna suma v rámci súčasného rozpisu.

G. PROJEKTY V PRÍPRAVE
1.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. ŠKOLSKÁ 526/56, HANDLOVÁ
– ZATEPLENIE A OBNOVA JEDNOTLIVÝCH PAVILÓNOV ŠKOLY
SAMOSTATNE

Žiadateľ: Mesto Handlová
Harmonogram realizácie: rok 2010 – 2011 (15 mesiacov realizácie)
Riadiaci orgán: EU + MVaRR SR (ROP – 1.1 Infraštruktúra vzdelávania)
Odhadovaný žiadaný NFP: 887 371,25 eur
Odhadované spolufinancovanie mesta: 46 703,75 eur (5%)
Celkové plánované náklady projektu: 934 075,- eur
Stručný popis: Škola bude mať vymenené okná za nové, plastové a zateplené múry, čím sa výrazne
zníži energetická náročnosť budov. Rovné časti striech pavilónov a prístrešky budú bezpečne
opravené, zateplené a znížia riziko možných úrazov. Lokálne poškodenia múrov budú opravené
a vďaka hydroizolácii múrov a komplexnému riešeniu odvádzania dažďových vôd nebude dochádzať
k ďalším poškodeniam a vlhnutiu. Budú opravené elektroinštalácie, kanalizačné rozvody, vodovody
a podlahové krytiny v rekonštruovaných priestoroch. Sociálne zariadenia pre žiakov budú
zrekonštruované. V škole budú nové odborné jazykové a multimediálne učebne, počítačové siete
a zavedie sa kamerový systém. Škola sa stane bezbariérovou.
Súčasná situácia : Projekt sa spracováva, bude predložený na RO dňa 12.06.2009. Odhadované
vyhodnotenie je koncom roka 2009, následne bude zrealizované VO, predloží sa kompletný spis VO
a po jeho odsúhlasení bude podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Odhadovaná realizácia projektu :
leto 2010. VYZVA JE AKTUALNA
2.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA MIEROVÉ NÁMESTIE 27, HANDLOVÁ
– REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZMLUVA SO STAR-EU
Žiadateľ: Mesto Handlová / ZŠ Mierové námestie
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Harmonogram realizácie: rok 2010 – 2011 (13 mesiacov realizácie)
Riadiaci orgán: EU + MVaRR SR (ROP – 1.1 Infraštruktúra vzdelávania)
Odhadovaný žiadaný NFP: 1 191 300,- eur
Odhadované spolufinancovanie mesta: 62 700,- eur (5%)
Celkové plánované náklady projektu: 1 254 000,- eur
Stručný popis: Po realizácii projektu sa skvalitní vyučovací proces a rozšíri sa o nové aktivity
revitalizáciou priestorov a ich efektívnejším využívaním. Vyriešia sa problémy so zatekaním
a navlhnutím stien, taktiež vďaka zatepleniu a výmene okien budú i počas zimných mesiacov
vyhovujúce tepelné podmienky na výučbu. Novozriadené učebne jazykov, multimediálna učebňa a
učebňa IKT budú viesť žiakov k modernému spôsobu vzdelávania a budú viac motivovať
k podávaniu väčších výkonov pri štúdiu. Realizáciou projektu sa bude rekonštruovať budova ZŠ SO01 a 6-triedny pavilón A,B SO-02, budova družiny s jedálňou SO-03, telocvičňa SO-04. Na budovách
sa bude zatepľovať strecha, obvodové múry a vymieňať okná. Okrem toho sa budú tiež realizovať
drobné stavebné úpravy v interiéroch. Súčasťou realizácie projektu bude nákup vybavenia
a moderných učebných pomôcok do tried.
Súčasná situácia : Projekt sa spracováva, bude predložený na RO dňa 27.07.2009. Odhadované
vyhodnotenie je koncom roka 2009, následne bude zrealizované VO, predloží sa kompletný spis VO
a po jeho odsúhlasení bude podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Odhadovaná realizácia projektu :
leto 2010.
Za STAR-EU projekt rieši p.Zúbek.VYZVA JE AKTUALNA
3.
MATERSKÁ ŠKOLA SNP, UL.SNP 27, HANDLOVÁ
– KOMPLEXNÁ REVITALIZÁCIA MESTSKÉHO CENTRA PREDŠKOLSKEJ
VÝCHOVY - MŠ SNP V HANDLOVEJ SAMOSTATNE
Žiadateľ: Mesto Handlová / MŠ SNP
Harmonogram realizácie: rok 2010 – 2011
Riadiaci orgán: EU + MVaRR SR (ROP – 1.1 Infraštruktúra vzdelávania)
Odhadovaný žiadaný NFP: 293 268,80 eur
Odhadované spolufinancovanie mesta: 15 435,20 eur (5%)
Celkové plánované náklady projektu: 308 704,- eur
Stručný popis: Plánuje sa zatepľovať strecha, obvodové múry a vymieňať okná. Okrem toho sa
zrealizuje úprava exteriéru.
Súčasná situácia : Realizácia projektu v súčasnom stave riešenia predpokladá spracovanie PD. Čaká
sa na cenové ponuky k prieskumu trhu na spracovanie PD. Projekt sa spracováva, bude predložený na
RO dňa 30.07.2009. Odhadované vyhodnotenie je koncom roka 2009, následne bude zrealizované
VO, predloží sa kompletný spis VO a po jeho odsúhlasení bude podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP.
Odhadovaná realizácia projektu : leto 2010.
Odhadované náklady na projekt pred podaním: náklady naPD (cca do 16 000,- eur)
VYZVA JE AKTUALNA
4.
VEREJNÉ OSVETLENIE – II. (PRACOVNÝ NÁZOV) ZMLUVA SO STAR-EU
Žiadateľ: Mesto Handlová
Harmonogram realizácie: rok 2010
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR (OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast opatrenie 2.2)
Percento NFP: 95%
Spolufinancovanie mesta: 5%
Stručný popis projektu: Cieľom projektu je budovanie a modernizácia verejného osvetlenia
v meste, konkrétne v lokalite sídliska Morovno. Z hľadiska oprávnených aktivít budeme
projektový cieľ riešiť nasledovne:
- Výmena existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky menej náročné vrátane nosných
a podporných konštrukcií.
- Doplnenie svietidiel a svetelných zdrojov vrátane nosných a podporných konštrukcií za účelom
splnenia požiadaviek platných svetelno-technických noriem, výlučne v súvislosti s výmenou
existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov.
- Výstavba nových vetiev verejného osvetlenia výlučne v spojení s modernizáciou existujúcich
systémov verejného osvetlenia, pričom podiel NFP na nové vetvy verejného osvetlenia neprekročí
35% celkového NFP na projekt.
- Úprava, výmena a inštalácia nových elektrorozvádzačov v súvislosti s budovaním a modernizáciou
systému verejného osvetlenia.
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- Rekonštrukcia káblových rozvodov súvisiacich s modernizáciou systému verejného osvetlenia.
- Stavebné práce nevyhnutné na vybudovanie a modernizáciu verejného osvetlenia, vrátane
zariadenia staveniska, dokončovacích prác (zeleň, chodníky, dopravné značenie).
- Výdavky na uvedenie do užívania (revízna správa).
Súčasná situácia: Projekt sa pripravuje, čaká sa na výzvu. V súčasnosti sa rieši Svetlotechnický audit,
zastrešený p.Gašparovským. Podanie projektu naplánované predbežne na II.polrok 2009.
Odhadované náklady na projekt pred podaním: náklady na Svetlotechnický audit (1400 eur)
Za STAR-EU projekt rieši p.Božek.VYZVA vyjde cca v PRVEJ POLOVICI JÚLA 2009
5.
SENIOR CENTRUM ZMLUVA SO STAR-EU
Žiadateľ: Mesto Handlová
Harmonogram realizácie: rok 2010 – 2011
Riadiaci orgán: EU + MVaRR SR (ROP – 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb ...)
Maximálne náklady projektu: max. 17 592,78 eur / 1 klient. Uvažuje sa so 150 klientmi, t.j.
2 638 916,55 eur
Percento NFP: 95%
Spolufinancovanie mesta: 5%
Súčasná situácia : Projekt sa spracováva, bude predložený na RO dňa 30.07.2009. Odhadované
vyhodnotenie je koncom roka 2009, následne bude zrealizované VO, predloží sa kompletný spis VO
a po jeho odsúhlasení bude podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Odhadovaná realizácia projektu :
leto 2010.
Odhadované náklady na projekt pred podaním: náklady naPD, čakáme na cenovú ponuku. Rieši ju
p.Marcík a za STAR-EU projekt rieši p.Rezák VYZVA vyjde cca v OKTÓBRI 2009
6.
NÁMESTIE BANÍKOV - PEŠIA ZÓNA
ZMLUVA SO STAR-EU

Žiadateľ: Mesto Handlová
Harmonogram realizácie: rok 2010 – 2011
Riadiaci orgán: EU + MVaRR SR (ROP – 4.1 Regenerácia sídel - a) Samostatne dopytovoorientované projekty)
Maximálne náklady projektu: 400 000 - 1 660 000 eur / na projekt
Percento NFP: 95%
Spolufinancovanie mesta: 5%
Súčasná situácia : Čaká sa na vyhodnotenie architektonickej súťaže - júl 2009, následne sa zadá PD.
Odhadované náklady na projekt pred podaním: náklady naPD. Za STAR-EU projekt rieši p.Rezák
VYZVA predpokladaná až v roku 2010
7.
INTEGROVANÁ STRATÉGIA ROZVOJA MESTSKEJ OBLASTI SPOLUPRÁCA SO STAR-EU

Žiadateľ: Mesto Handlová
Harmonogram realizácie: rok 2010 – 2011 - 2012
Riadiaci orgán: EU + MVaRR SR (ROP – 4.1 Regenerácia sídel -c) Integrovaná stratégia rozvoja ...)
Percento NFP: 95%
Spolufinancovanie mesta: 5%
Súčasná situácia : Projekt bude možné spracovávať po doplnení informácií Riadiacim orgánom
a aktualizácií Programového manuálu.
Odhadované náklady na projekt pred podaním: náklady na PD. Za STAR-EU projekt rieši p.Rezák
VYZVA predpokladaná až v roku 2010
8.
KANALIZÁCIA MESTSKÝCH ČASTÍ - MOROVNO, NOVÁ LEHOTA
SPOLUPRÁCA SO STAR-EU

Žiadateľ: Mesto Handlová
Harmonogram realizácie: rok 2010 – 2011 - 2012
Riadiaci orgán: MŽP SR (OP ŽP - opatrenie 1.2)
Percento NFP: 95%
Spolufinancovanie mesta: 5%
Súčasná situácia : Potrebné koncepčne spracovať zámer.
Odhadované náklady na projekt pred podaním: náklady na PD. Za STAR-EU projekt rieši p.Zúbek
VYZVA predpokladaná až v roku 2010
Aktualizácia: dňa 28.05.2009, 10:00 hod

Strana 12 z 12

