Informatívna správa o projektoch Mesta Handlová za rok 2008
Dôvodová správa :
Zámerom Informatívnej správy o projektoch Mesta Handlová je poskytnúť prehľad a adekvátne
informácie o všetkých projektoch: implementovaných, spracovávaných a pripravovaných
v budúcnosti. Informatívna správa o projektoch Mesta Handlová za rok 2008 je predkladaná
v tabuľkovej forme pre lepšiu prehľadnosť a je rozčlenená do 5 kapitol:
A. Projekty realizované v roku 2008 – projekty minulých období ukončené v roku 2008
a projekty, ktoré sa začali realizovať v roku 2008
B. Projekty spracované a podané v roku 2008 na schválenie v jednotlivých výzvach rôznych
programových schém.
C. Projekty spracované a podané v roku 2008 - v úzkej spolupráci s mestskými organizáciami
a základnými školami
D. Projekty spracovávané v roku 2008 - tie, ktoré sa v súčasnosti spracovávajú resp. ukončujú
s podaním žiadostí v príslušnom termíne v závislosti od konkrétnej výzvy.
E. Projekty plánované na spracovanie v roku 2009 (aktuálny plán) s ohľadom na súčasné
informácie a podľa harmonogramu vyhlasovania výziev.
Z obsahového hľadiska je pre každý projekt zvolená vhodná štruktúra : harmonogram realizácie; základné
informácie o programovej schéme / priorite / opatrení; dátum schválenia / predloženia projektu; požadovaný /
získaný NFP prípadne dotácia; finančná spoluúčasť; kompetentní pracovníci; stručný popis projektu;
zhodnotenie projektu prípadne súčasný stav riešenia a pod.

V kapitole E) uvádzame len veľmi stručné informácie ako predpoklad výzvy, operačný program /
priorita / opatrenie; možný žiadaný NFP; spolufinancovanie pre mesto ako žiadateľa a pod. Čerpáme
z informácií, ktoré sú v súčasnosti dostupné, a podľa nich nie je možné presne datovať vyhlasovanie
výziev ako aj termín ich uzávierok. Predpokladáme, že veľké projekty (hlavne 1,2,3,4,5) budú
vyhodnotené koncom roka 2009 / prípadne v I.Q. 2010 so začatím implementácie v roku 2010 / II.
polroku 2010. Vzhľadom na povinné spolufinancovanie Mesta Handlová bude nutné projekty
predkladať v istom časovom odstupe, s prihliadnutím na prognózy vo vyhlasovaní výziev. V kapitole
E) neuvádzame výzvy 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 štatistiky roku 2008, konštatujeme, že:
 fyzicky sa ukončilo 8 projektov (monitorovanie u niektorých prebieha permanentne)
 v súčasnosti sa realizuje 5 projektov
 spracovalo sa 15 projektov
 sa podalo 15 projektov, z ktorých:
a) 5 bolo doteraz úspešne vyhodnotených
b) 1 projekt bol neúspešný
c) 9 projektov je stále v procese hodnotenia
 v súčasnosti sa spracováva 10 projektov, z ktorých sa
a) sa do konca roka podajú cca 4 projekty
b) sa v roku 2009 podá cca 6 projektov
 min 7 projektov sa v roku 2009 plánuje spracovať a podať
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A. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROKU 2008
1.

HELP - PROGRAM ZARAĎOVANIA SA ŤAŽKO ZAMESTNATEĽNÝM
OBČANOM MESTA HANDLOVÁ A OKOLIA NA TRH PRÁCE

Harmonogram realizácie: marec 2005 – marec 2008
Riadiaci orgán: EU + MPSVaR SR / FSR
Získaný NFP: 32 364 001,-Sk
Spolufinancovanie mesta: (5%) 1 703 368, - Sk
Celkové náklady projektu: 34 067 369,- Sk
Výsledky projektu:
1. Počet osôb zapojených do projektov na podporu zamestnateľnosti znevýhodnených skupín - 635
2. Počet osôb zapojených do projektov v oblasti vzdelávania znevýhodnených skupín - 182
3. Počet vypracovaných individuálnych akčných plánov pre uchádzačov o zamestnanie – 450
4. Počet zamestnaných osôb, ktoré si zvýšili zručnosti a kvalifikáciu v rámci opatrenia – 86
5. Počet osôb vstupujúcich na trh práce, ktoré si zvýšili zručnosti a kvalifikáciu v rámci opatrenia –
308
Dopady:
1. Zvýšenie ekonomickej efektívnosti analyzovaného systému po realizácií projektu – 48,5 %
2. Zvýšenie miery zamestnanosti - 308

2.

ÚZEMNÝ PLÁN SÍDELNÉHO ÚTVARU MESTO HANDLOVÁ

Harmonogram realizácie: marec 2006 – marec 2008
Riadiaci orgán: EU + MVaRR SR
Získaný NFP: 1 533 000,- Sk
Spolufinancovanie mesta: (5%) 79 450,- Sk
Celkové náklady projektu: 1 612 450,- Sk
Zhodnotenie projektu: Územný plán sídelného útvaru Mesta Handlová bol vyhotovený a následne
schválený na MsZ dňa 27.03.2008.
3.
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A STRATEGICKÉHO ROZVOJA
MESTA HANDLOVÁ NA ROKY 2008-2013
Harmonogram realizácie: august 2007 – jún 2008
Riadiaci orgán: EU + MVaRR SR
Získaný NFP: 902 500,- Sk
Spolufinancovanie mesta: (5%) 47 500,- Sk
Celkové náklady projektu: 950 000,- Sk
Zhodnotenie projektu: PHSR Mesta Handlová na roky 2008 - 2013 bol vyhotovený a dňa 24. júna
2008 bol schválený Mestským zastupiteľstvom.
4.
REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO ROZHLASU - I. ETAPA
Harmonogram realizácie: 2007-2008
Riadiaci orgán: Ministerstvo Financií SR
Poskytnutá dotácia: 250 000,- Sk
Vlastné zdroje mesta: 218 000,- Sk
Celkové náklady projektu: 468 000,- Sk
Zhodnotenie projektu: v roku 2008 prebehla výstavba bezdrôtového obecného rozhlasu BOR v meste
Handlová, následne: montáž prípojok v Novej Lehote (3), Morovno (ústredňa), Horný koniec (4). I.
etapa bola ukončená v I. polroku 2008.
5.
VÝSTAVBA VIACÚČELOVÉHO IHRISKA ZŠ MIEROVÉ NÁMESTIE
Harmonogram realizácie: 2007-2008
Riadiaci orgán: Ministerstvo Školstva SR, Krajský školský úrad
Poskytnuté fin. prostriedky: 1 000 000,- Sk
Spolufinancovanie mesta: 330 000,- Sk
Spolufinancovanie ZŠ MN: 70 000,- Sk
Celkové náklady projektu: 1 400 000,- Sk
Zhodnotenie projektu: výstavba viacúčelového ihriska pri ZŠ Mierové námestie bola ukončená na jar
2008.
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6.
REŠTAUROVANIE PAMÄTNÍKA SNP
Harmonogram realizácie: 2007-2008
Riadiaci orgán: Ministerstvo Kultúry SR
Poskytnutá dotácia: 150 000,- Sk
Spolufinancovanie mesta: 49 980,- Sk
Celkové náklady projektu: 199 980,- Sk
Zhodnotenie projektu: zreštaurovanie pamätníka SNP v mestskom parku v Handlovej, ukončené na
jar 2008.
7.
VZDELÁVACIE KURZY PRE ZAMESTNANCOV MSÚ – ANGLICKÝ JAZYK
Harmonogram realizácie: júl, august 2008
Riadiaci orgán: Úrad práce, soc. vecí a rodiny SR, pracovisko Prievidza
Získaná dotácia: 349 432,- Sk
Spolufinancovanie: 40 623,- Sk
Celkové náklady projektu: 390 055,- Sk
Zhodnotenie projektu: V AJ pre začiatočníkov sa školilo 26 zamestnancov MsÚ, ktorí aj úspešne
ukončili vzdelávacie aktivity.
8.
VZDELÁVACIE KURZY PRE ZAMESTNANCOV MSÚ – PC ZRUČNOSTI
Harmonogram realizácie: júl, august 2008
Riadiaci orgán: Úrad práce, soc. vecí a rodiny SR, pracovisko Prievidza
Získaná dotácia : 353 401,- Sk
Spolufinancovanie: 119 592,- Sk
Celkové náklady projektu: 472 993,- Sk
Zhodnotenie projektu: V kurze PC zručností sa školilo 36 zamestnancov MsÚ, ktorí aj úspešne
ukončili vzdelávacie aktivity.
9.
SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NA VÝSTAVBU BYTOV
NIŽŠIEHO ŠTANDARDU PRE RÓMSKYCH OBČANOV V MESTE HANDLOVÁ
Harmonogram realizácie: október 2008 – január 2009
Riadiaci orgán: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Získaný grant: 250 000,- Sk
Spolufinancovanie mesta: (0%) 0,- Sk
Celkové náklady projektu: 250 000,- Sk
Zhodnotenie projektu: Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre nájomné byty nižšieho štandardu.
10.
REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO ROZHLASU - II. ETAPA
Harmonogram realizácie: rok 2008
Riadiaci orgán: Rezerva predsedu vlády (ÚV SR)
Poskytnutá dotácia: 2 000 000,- Sk
Spolufinancovanie:
Predpokladané celkové náklady projektu: 2 000 000,- Sk
Zhodnotenie projektu: Montáž ozvučovacích bodov podľa zoznamu (52 bodov) na cca 28 uliciach.
11.
REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÍSK
Harmonogram realizácie: rok 2008
Poskytovateľ: Ministerstvo Financií SR
Získaná dotácia: 399 000,- Sk
Spolufinancovanie mesta: (10%) 39 900,- Sk
Celkové náklady projektu: 440 000,- Sk
Zhodnotenie projektu: Rekonštrukcia športoviska na Partizánskej ul.
12.
VIACÚČELOVÉ IHRISKO ZŠ ŠKOLSKÁ UL.
Harmonogram realizácie: august 2008 – jar 2009
Riadiaci orgán: Nadácia SPP, ÚV SR (zmluva - 11.07.2008)
Získaný NFP: 1 200 000,- Sk
Spolufinancovanie mesta: 500 438,- Sk
Spolufinancovanie ZŠ: 100 00,- Sk
Celkové náklady projektu: 1 800 438,- Sk
Zhodnotenie projektu: vybudovanie viacúčelového ihriska na ZŠ Školská ul., ukončené na jar 2009.
13.
KOMUNITNÁ SOCIÁLNA PRÁCA
Harmonogram realizácie: apríl 2008 – marec 2010
Riadiaci orgán: EU + MPSVaR SR / FSR
Získaný NFP: 1 953 504,- Sk
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Spolufinancovanie mesta: (5%) 102 816,- Sk
Plánované celkové náklady projektu: 2 056 320,-Sk
Súčasný stav riešenia: aktivity projektu sa realizujú od 1.apríla 2008: 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.

B. PROJEKTY PODANÉ V ROKU 2008
1.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA MOROVNIANSKA CESTA 55, HANDLOVÁ –
MODERNIZÁCIA A ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA

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 plánované 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.
Súčasný stav riešenia: projekt bol vyhodnotený ako úspešný a predpokladaný termín začiatku
realizácie je júl 2009.
2.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA MIEROVÉ NÁMESTIE 27, HANDLOVÁ – PRESTAVBA,
ZATEPLENIE A ZARIADENIE NOVÝCH UČEBNÍ
Harmonogram realizácie: rok 2009 – 2010 (13 mesiacov realizácie)
Riadiaci orgán: EU + MVaRR SR (ROP – 1.1 Infraštruktúra vzdelávania)
Požadovaný NFP: 35 782 102,89 Sk
Spolufinancovanie mesta: 1 883 268,57 Sk
Celkové plánované náklady projektu: 37 665 371,46 Sk
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 SO-01 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.
Zhodnotenie : Zhodnotenie :projekt bol vyhodnotený ako neschválený, nakoľko neprispieva
k výberovým kritériám schválených monitorovacím výborom.
3.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. ŠKOLSKÁ 526/56, HANDLOVÁ – ZATEPLENIE
A OBNOVA JEDNOTLIVÝCH PAVILÓNOV ŠKOLY
Harmonogram realizácie: rok 2009 – 2010 (15 mesiacov realizácie)
Riadiaci orgán: EU + MVaRR SR (ROP – 1.1 Infraštruktúra vzdelávania)
Požadovaný NFP: 27 677 884,77 Sk
Informatívna správa o projektoch Mesta Handlová za rok 2008

Strana 4 z 11

Spolufinancovanie mesta: 1 456 730,78 Sk
Plánovaný rozpočet: 29 134 615,55 Sk
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.
Zhodnotenie :projekt bol vyhodnotený ako neschválený, nakoľko neprispieva k výberovým kritériám
schválených monitorovacím výborom.
4.
VIACÚČELOVÉ IHRISKO ZŠ MOROVNIANSKA CESTA
Harmonogram realizácie: rok 2009
Riadiaci orgán: Nadácia CEF (Stredoeurópska nadácia) a SLOVNAFT
Programová schéma: „Podpora výstavby viacúčelových ihrísk“
Požadovaný grant: 1 200 000,- Sk
Spolufinancovanie mesta: 842 843,- Sk
Plánovaný rozpočet: 2 042 843,- Sk
Stručný popis: výstavba viacúčelového ihriska na ZŠ Morovnianska cesta, so zameraním na futbal,
volejbal a basketbal.
Zhodnotenie : projekt bol vyhodnotený ako neúspešný vzhľadom na veľké množstvo projektov.

C. PROJEKTY SPRACOVANÉ A PODANÉ V ROKU 2008 –
V SPOLUPRÁCI S MESTSKÝMI ORGANIZÁCIAMI A ZŠ
1.

PODPORA VZDELÁVANIA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCII S DÔRAZOM NA
KVALITNEJŠIE SLUŽBY A AKTIVIZÁCIU DOBROVOĽNÍKOV
V MESTE HANDLOVÁ

Plánovaný harmonogram realizácie: rok 2008 – 2009 (14 mesiacov)
Žiadateľ: Asterion n.o.
Riadiaci orgán: MPSVaR SR / SIA (OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia)
Požadovaný NFP: 4 343 039,00 Sk
Spolufinancovanie mesta / žiadateľa: 5%, 228 581,00 Sk
Celkové predpokladané náklady projekty: 4 571 620, 00 Sk
Stručný popis projektu: Cieľom projektu je Zvýšenie kvality ľudských zdrojov a poskytovaných
verejne prospešných služieb neziskových organizácií v meste Handlová prostredníctvom: a) podpory
ďalšieho vzdelávania zamestnancov neziskových organizácií; b) zvyšovanie dostupnosti
a modernizácia služieb poskytovaných neziskovými organizáciami s orientáciou na klienta využitím
IKT; c) podpory spoločného produktu na základe prepojenosti služieb, výmeny informácií
a skúsenosti neziskových organizácií; d) zriadenie kancelárie Dobrovoľník s cieľom informovanosti
cieľových skupín a pre pomoc tretiemu sektoru v meste a okolí; e) zriadenie info webu a mestských
NO a dvoch workshopov „Dajme o sebe vedieť“. Projekt predpokladal partnerstvo 3 mestských NO
a Mesta Handlová.
Zhodnotenie : Zo 168 žiadostí o NFP (z toho 13 z TSK), hodnotiacim procesom úspešne prešlo 51
žiadostí z nich. Projekt bol vyhodnotený ako úspešný, avšak vzhľadom na jeho poradie, nebol
schválený.
2.
REKONŠTRUKCIA ROZVODOV TEPLA PLAVÁRNE MESTA HANDLOVÁ
S CIEĽOM ÚSPORY ENERGIE
Žiadateľ: Mesto Handlová
Plánovaný harmonogram realizácie: rok 2009-2010 (8 mesiacov)
Riadiaci orgán: Finančný mechanizmu EHP a Nórsky finančný mechanizmus,Úrad vlády SR
Požadovaný NFP: 15 574 780,50 Sk (516 988 €)
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Spolufinancovanie mesta: 0,- Sk, avšak na pokrytie výdavkov spojených s podrobnou projektovou
dokumentáciou, podrobného technického riešenia rekonštrukcie, statických posudkov a technickej
správy je nutných 177 231,30 Sk (5 883 €), nakoľko nie sú definované v Príručke pre žiadateľa ako
oprávnené.
Celkové plánované náklady projektu: 15 752 011,80 (522 871 €)
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.
Zhodnotenie: projekt bol posúdený ako schválený, písomné vyrozumenie očakávame v máji 2009.
Predpokladaný začiatok realizácie projektu je jún 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
Požadovaný NFP: 17 762 259,47 Sk (589 178 €)
Spolufinancovanie mesta / žiadateľa: 0%
Celkové plánované náklady projekty: 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.
Zhodnotenie: projekt bol posúdený ako schválený, písomné vyrozumenie očakávame v máji 2009.
Predpokladaný začiatok realizácie projektu je júl 2009.
4.
ŠPORTOVÉ TRIEDY FUTBALOVÉ – ZŠ ŠKOLSKÁ UL.
Žiadateľ: ZŠ Školská ul. / Mesto Handlová
Harmonogram realizácie: rok 2008-2009
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva SR, KŠÚ Trenčín
Získaná dotácia: 342 335,- Sk
Spolufinancovanie mesta: 18 017,63- Sk
Plánovaný rozpočet: 360 352,63 Sk
Zhodnotenie: zakúpenie športovej výbavy pre športovcov a športové sústredenie.

5.

ŠPORTOVÉ TRIEDY BASKETBALOVÉ – ZŠ MIEROVÉ NÁMESTIE

Žiadateľ: ZŠ Mierové námestie / Mesto Handlová
Harmonogram realizácie: rok 2008-2009
Získaná dotácia: 167 656,- Sk
Spolufinancovanie mesta: 8 824,- Sk
Celkové náklady projektu: 176 480,- Sk
Zhodnotenie : 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. Cieľovou skupinou projektu
boli žiaci športových tried. Aktivitami projektu boli turnaje pre žiakov športových tried a súčasne pre
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žiakov ostatných základných škôl v Handlovej, ktoré sa uskutočnili 1 krát do mesiaca a finálový
turnaj. Účastníkmi turnajov boli výlučne žiaci základných škôl v Handlovej. Systém hrania turnajov
bol „každý s každým“, kde každého turnaja sa zúčastnili 4 základné školy a odohralo sa 6 zápasov.
Prítomní boli 4 tréneri a 3 učitelia, z ktorých 1 bol zapisovateľ a 2 rozhodcovia. V rámci celého
podujatia sa mladí budú mohli porozprávať s hosťami turnaja, vymeniť si skúsenosti a načerpať novú
motiváciu pre svoju športovú kariéru. Propagácia bola zabezpečená prostredníctvom regionálnych
médií (elektronických, printových) a reklamných plagátov.

6.

CHRÁNENÁ DIELŇA - DOM KULTÚRY

Harmonogram realizácie: rok 2009 - 2010
Riadiaci orgán: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Prievidza
Získaný finančný príspevok na celkovú cenu práce: 1 111 000,- Sk
Získaný finančný príspevok na zriadenie CHD: 188 000,- Sk
Spolufinancovanie DK MH: 72 000,- Sk
Celkové náklady projektu: 1 371 100,- Sk
Zhodnotenie : zriadenie chránenej dielne v priestoroch Domu kultúry so zámerom zamestnania osôb
ZŤP na pozície : 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 bude trvať 25 mesiacov.

D. PROJEKTY SPRACOVÁVANÉ
1.

VÝSTAVBA BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU V MESTE HANDLOVÁ

Harmonogram realizácie: rok 2009 – 2010 - 2011
Riadiaci orgán: MVaRR SR, ŠFRB, KSÚ
Programová schéma: Program výstavby obecných nájomných bytov nižšieho štandardu určených pre
bývanie občanov v hmotnej núdzi
Projekt bude podaný dňa: 01.01. – 15.02.2009
Predbežná požadovaná dotácia: cca 16 441 107,- Sk (ešte sa spresnia všetky náklady)
Spolufinancovanie mesta: 20% (cca 4 110 277,- Sk = ešte sa spresnia všetky náklady)
Predbežne odhadované náklady : cca 20 551 384,- Sk (ešte sa spresnia všetky náklady)
Dodávateľ PD: Ing. arch. Ján Žiška (prieskum trhu – 09.09.2008, zmluva 10.09.2008)
Kompetentní pracovníci: Ing. Čaplár, Mgr. Jobová, Ing. Cagáň
Stručný popis projektu: projekt zvažuje s výstavbou 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. Budúci nájomníci musia dopredu vedieť, aké budú
mať povinnosti súvisiace s bývaním a aké nájomné a ďalšie poplatky spojené s užívaním bytu budú
musieť uhrádzať. Zároveň ich treba poučiť o možnosti získať príspevok na bývanie a o postupe pri
jeho vybavovaní. (Sociálne odd. MsÚ Handlová) Pri určení nájomného by malo mesto vychádzať z
ich reálnych príjmov a zohľadniť i výšku zákonom stanoveného príspevku na bývanie, z ktorého by
sa nájomné a iné náklady súvisiace s bývaním mohli uhrádzať. Budúci nájomníci by sa v maximálnej
miere mali aktívne podieľať na výstavbe nového bývania, pričom Mesto Handlová by malo
zabezpečiť, aby ich realizátor stavby, ak je to možné, na stavbe zamestnal.
Neoprávneným nákladom podľa Metodického usmernenia MVaRR SR je náklad na projektovú
dokumentáciu, ktorá sa ale kompletne financuje z grantu, získaného z Úradu splnomocnenca vlády
SR pre rómske komunity a je vo výške 250 000,-. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie sa
spracováva (Ing. Čaplár a Ing.arch. Žiška) a jej ukončenie je predpokladané do konca októbra 2008.
Pozemky sú vo vlastníctve mesta (neoprávnený nákladom je aj obstaranie pozemkov). Výstavba
garáži nie je plánovaná (neoprávnený náklad). Výstavba nebytových priestorov nie je plánovaná
(neoprávnený náklad). Technická vybavenosť územia sa preveruje a jej zabezpečenie je taktiež
neoprávneným nákladom, ktorý môže zvýšiť spolufinancovanie Mesta. Spolufinancovanie Mesto
môže riešiť nasledovnými spôsobmi:
1. výhodne úročený úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
2. rómski nájomníci si túto sumu alebo jej časť odpracujú na stavbe – pri obstarávaní
bytov nižšieho štandardu možno vlastné zdroje preukázať v tomto prípade i dohodou o
vykonaní práce s budúcimi obyvateľmi nájomných bytov.
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3. vlastné zdroje žiadateľa / Mesta Handlová
4. pôžička z komerčnej banky
Žiadosť o dotáciu sa spracováva a bude predložená v termíne od 01.01.2009 – 15.02.2009 na KSÚ
Trenčín.
Súčasný stav riešenia: pracuje sa na projektovej dokumentácií pre stavebné povolenie.
2.
REGIONÁLNE CENTRUM ZHODNOCOVANIA BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH
ODPADOV V MESTE HANDLOVÁ
Harmonogram realizácie: rok 2009
Riadiaci orgán: MŽP
Programová schéma: OP Životné Prostredie
Projekt bude podaný: cca do konca roka 2008
Požadovaný NFP: 42 493 500,- Sk
Spolufinancovanie mesta: 5% - 2 236 500,- Sk
Plánovaný rozpočet: 44 730 000,- Sk
Dodávateľ PD: REDOX, s.r.o. (zmluva – 05.06.2008, 13.06.2008)
Kompetentní pracovníci: prednosta MsÚ, odd.výstavby, ÚP,OŽP a dopravy
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
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. Termín začatia
je plánovaný na marec 2009 a ukončenia na október 2009. Stavba sa člení na stavebné objekty
a prevádzkové súbory. Celkové orientačné náklady na stavebnú a technologickú časť predstavujú
44 730 000,-Sk vrátane prípravy projektu. 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
Súčasný stav riešenia: projekt sa spracováva.
3.
100 ROKOV PRIEMYSELNEJ ŤAŽBY UHLIA NA SLOVENSKU
– HANDLOVÁ 2009
Harmonogram realizácie: rok 2009
Riadiaci orgán: Ministerstvo kultúry
Programová schéma: Grantový systém 2008, program 8 - Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrnoosvetová činnosť príp. iný vhodnejší
Uzávierka: po vydaní najnovšej verzie Výnosu MK SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR,
nakoľko 7.11. sa MK SR rozhodlo znížiť percento finančnej spoluúčasti 30 % pre žiadateľov

o dotácie z grantového systému 2009 na 5% vydaním nového výnosu. Nový výnos
grantového systému 2009 by mal byť platný najneskôr do konca tohto roka. Termíny
podávania žiadostí v jednotlivých programoch budú stanovené tak, aby mali žiadatelia
minimálne mesiac na prípravu projektov podľa nových podmienok.
Spolufinancovanie mesta: 5%
Kompetentní pracovníci: Ing.R.Podoba, Mgr. J. Žišková, Mgr. Paulíniová, Mgr. Jobová
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.
Súčasný stav riešenia: projekt a rozpočet sa spracováva. Predpoklad podania projektu : prelom rokov
2008/2009.
4. REKONŠTRUKCIA POMNÍKA S RELIÉFMI NA CINTORÍNE (PRACOVNÝ NÁZOV)
Harmonogram realizácie: rok 2009
Riadiaci orgán: Ministerstvo kultúry
Programová schéma: Grantový systém 2008, program 1 – Obnovme svoj dom!
Uzávierka: po vydaní najnovšej verzie Výnosu MK SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR,
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nakoľko 7.11. sa MK SR rozhodlo znížiť percento finančnej spoluúčasti 30 % pre žiadateľov

o dotácie z grantového systému 2009 na 5% vydaním nového výnosu. Nový výnos
grantového systému 2009 by mal byť platný najneskôr do konca tohto roka. Termíny
podávania žiadostí v jednotlivých programoch budú stanovené tak, aby mali žiadatelia
minimálne mesiac na prípravu projektov podľa nových podmienok.
Spolufinancovanie mesta: 5%
Odhadované celkové náklady: cca 400 000,-Sk
Kompetentní pracovníci: ref.reg.rozvoja (Ing. Cagáň)
Stručný popis projektu: projekt bude riešiť obnovu 16-sochového pomníka, venovaného obetiam I.
a II. sv. vojny na cintoríne v Handlovej.
Súčasný stav riešenia: projekt a rozpočet sa spracováva. Predpoklad podania projektu : prelom rokov
2008/2009.
5.
BANSKÝ NÁUČNÝ CHODNÍK
Žiadateľ: Handlovský banícky spolok
Harmonogram realizácie: rok 2009
Riadiaci orgán: nadácia EKOPOLIS
Program: Zelené oázy
Uzávierka: 30.11. 2008
Odhadované celkové náklady: cca 200 000,- Sk
Kompetentní pracovníci: ref.reg.rozvoja (Ing. Cagáň), Handlovský banícky spolok
Stručný popis projektu: projekt bude riešiť 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.
Súčasný stav riešenia: projekt sa spracováva. Po odobrení koncepcie zo strany projektového
manažéra z Ekopolisu sa spracuje komplexný projekt. Predpoklad získania grantu je do výšky
150 000,- Sk.
6.
PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ (PRACOVNÝ NÁZOV)
Harmonogram realizácie: rok 2009 - 2010
Riadiaci orgán: MŠ SR
Programová schéma: OP Vzdelávanie
Projekt bude podaný: do 19.01.2009
Požadovaný NFP: možný NFP v rozmedzí od 2 do 5 mil. Sk
Spolufinancovanie mesta: 5%
Kompetentní pracovníci: ref.reg.rozvoja, Školský úrad, ZŠ
Stručný popis projektu: Projekt predpokladá realizáciu oprávnených aktivít:
 tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov všetkých 3 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.
Súčasný stav riešenia: prebehlo prvé stretnutie zainteresovaných, projekt je vo fáze formulovanie
prvotných cieľov, aktivít, definovania budúcich oprávnených výdavkov.
7.
PODPORA SOCIÁLNEJ INKLÚZIE DORKY A HUMANITNÉHO CENTRA
(PRACOVNÝ NÁZOV)
Harmonogram realizácie: rok 2009 - 2010
Riadiaci orgán: MPSVaR SR
Programová schéma: OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Projekt bude podaný: do 12.12.2008
Požadovaný NFP: možný NFP v rozmedzí od 800 000 do 5 mil. Sk
Spolufinancovanie mesta: 5%
Kompetentní pracovníci: ref.reg.rozvoja, Jazmín n.o.
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
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 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.
Súčasný stav riešenia: prebehlo prvé stretnutie zainteresovaných, projekt sa spracováva, aktuálne je
vo fáze formulovania strategického a špecifických cieľov, aktivít, definovania budúcich oprávnených
výdavkov.
8.
REKONŠTRUKCIA DOMU KULTÚRY (PRACOVNÝ NÁZOV)
Harmonogram realizácie: rok 2009 - 2010
Riadiaci orgán: Department for EU-Strategy and Economic Development, Viedeň
Kontaktný bod / Národný orgán: MŽP SR
Programová schéma: OP Stredná Európa
Prioritná os: 4. Zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktívnosti miest a regiónov (využitie kultúrnych
zdrojov)
Projekt bude podaný: na prelome januára/ februára 2009
Požadovaný NFP: možný NFP v rozmedzí od 1 do 5 mil.€
Spolufinancovanie mesta: 15%
Kompetentní pracovníci: ref.reg.rozvoja, Dom kultúry
Súčasný stav riešenia / stručný popis: prebehlo úvodné informatívne stretnutie zainteresovaných,
projekt sa bude spracovávať s víziou komplexnej rekonštrukcie podľa zhotovenej projektovej
dokumentácie, s prihliadnutím na ďalšie povinné aktivity projektu – nadnárodné partnerstvo,
podujatia a pod. Nakoľko sa výzva ešte len očakáva, nie je v súčasnosti jasné, aké percentá
z celkových oprávnených nákladov projektu budú oprávnené na práce investičného charakteru a aké
percentá na ostatné aktivity. Na základe Príručky pre prijímateľa a Finančnej sa projekt upraví.
Výzvu očakávame na prelome januára / februára 2009.
9.
VEREJNÉ OSVETLENIE – II. (PRACOVNÝ NÁZOV)
Harmonogram realizácie: rok 2009 - 2010
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
Programová schéma: OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os: 2. Energetika
Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v
oblasti energetiky
Projekt bude podaný: do 13.02.2009
Požadovaný NFP: možný NFP v rozmedzí 600 000 - 7,5 mil. Sk
Spolufinancovanie mesta: 5%
Kompetentní pracovníci: ref.reg.rozvoja, odd.výstavby, ÚP, OŽP a dopravy
Súčasný stav riešenia / stručný popis: projekt je v počiatočnej fáze spracovávania. 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.
- Rekonštrukcia káblových rozvodov súvisiacich s modernizáciou systému verejného osvetlenia.
- Stavebné práce nevyhnutné na vybudovanie a modernizáciu verejného osvetlenia, vrátane
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zariadenia staveniska, dokončovacích prác (zeleň, chodníky, dopravné značenie).
- Výdavky na uvedenie do užívania (revízna správa).

10.
SOCIÁLNY TAXÍK
Harmonogram realizácie: rok 2009
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Programová schéma: Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 5. decembra 2007 č.
29775/2007-II/1o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR
Projekt a žiadosť budú podané: od 01.01.-31.03. 2009
Kompetentní pracovníci: soc. oddelenie (Mgr.Rýšová)

E. PROJEKTY PLÁNOVANÉ NA SPRACOVÁVANIE V ROKU 2009
(AKTUÁLNY PLÁN)
1.
INTEGROVANÁ STRATÉGIA ROZVOJA MESTSKEJ OBLASTI
Predpoklad výzvy: I. polrok 2009
Programová schéma: Regionálny Operačný Program
Priorita: 4.1 Regenerácia sídel – c) integrované stratégie
Odhadovaný poskytovaný NFP/projekt: 8 - 150 mil. Sk
Spolufinancovanie: 5%
2.
PEŠIA ZÓNA – NÁMESTIE BANÍKOV
Predpoklad výzvy: II. polrok 2009
Programová schéma: Regionálny Operačný Program
Priorita: 4.1 Regenerácia sídel – samostatne dopytovo orientované projekty
Odhadovaný možný poskytovaný NFP/projekt: 5 - 70 mil. Sk
Spolufinancovanie: 5%
VYBUDOVANIE CENTRA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB –
3.
SENIOR CENTRUM
Predpoklad výzvy: I. polrok 2009
Programová schéma: Regionálny Operačný Program
Priorita: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Odhadovaný poskytovaný NFP/ projekt: 8 - 100 mil. Sk
Spolufinancovanie: 5%
KOMPLEXNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM DIGITÁLNEHO MESTA
4.
Predpoklad výzvy: II. polrok 2009
Programová schéma: Operačný Program Informatizácia Spoločnosti
Spolufinancovanie: 5%
5.
ŽIADOSTI NA ZÍSKANIE DOTÁCIE Z MINISTERSTVA FINANCIÍ SR
Uzávierka: 01.01. – 31.03.2009
Programová schéma: Výnos Ministerstva financií SR č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
Popis oprávnených aktivít: riešenie havarijných situácií na majetku obce; rekonštrukcia
a modernizácia majetku obce; údržba budov, miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia v majetku
obce.
6.
ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
Harmonogram realizácie: rok 2009
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Programová schéma: Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 5. decembra 2007 č.
29775/2007-II/1o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR
Projekt a žiadosť budú podané: od 01.01.-31.03. 2009
Kompetentní pracovníci: soc. oddelenie (Mgr.Rýšová)
DOKONČENIE KANALIZÁCIE MESTSKÝCH ŠTVRTÍ 7.
MOROVNO A NOVÁ LEHOTA
V Handlovej, dňa 30.10.2008
aktualizácia - dňa 20.11.2008
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