Informatívna správa o projektoch Mesta Handlová
za rok 2010
Dôvodová správa :
Zámerom Informatívnej správy o projektoch1 Mesta Handlová je poskytnúť prehľad a adekvátne
informácie o všetkých projektoch za sledované obdobie. Žiadateľmi bolo prevažne samotné Mesto
Handlová a ďalej Mestská polícia, Mestská Knižnica, Jazmín, n.o., Help, n.o., Asterion ,n.o..
Spolupracovalo sa aj so všetkými základnými školami - na ul. Morovnianska cesta, na ul. Mierové
námestie, na ul. Školská, ako aj s materskou škôlkou na ul.SNP. Ďalšia spolupráca pri tvorbe projektov
bola s MBK Handlová, ŠBK Handlová a s neformálnou skupinou občanov. Okruh externých finančných
zdrojov, o ktoré sme sa uchádzali ako žiadatelia, pre nás tvorili : eurofondy ( v rámci súčasného
programovacieho obdobia Národného referenčného strategického rámca 2008 - 2013 ), fondy EEA
a NFM ( Finančný mechanizmus EHP a Nórsky Finančný Mechanizmus ), štátne schémy pomoci a
nadačné programy. V rámci partnerstva so zahraničnými žiadateľmi sme ako partneri spolupracovali
na podaní žiadostí v rámci OP Stredná Európa, Programu Delegácie Európskej komisie v republike
Srbsko a Programu Mládež v akcii.
Informatívna správa o projektoch Mesta Handlová je konštruovaná v tabuľkovej forme pre lepšiu
prehľadnosť a je rozčlenená do 8 kapitol:
A. Projekty spracované a podané - menovite, s rokom podania a hodnotením
B. Projekty neschválené - menovite, so základnými informáciami
C. Projekty schválené - menovite, s detailnými informáciami
D. Projekty v procese hodnotenia - menovite, s detailnými informáciami
E. Projekty realizované a ukončené - menovite
F. Projekty realizované v súčasnosti - menovite, s detailnými informáciami
G. Projekty pripravované na podanie - menovite, so základnými informáciami
H. Finančné a iné štatistiky projektov:
I. Záverom o projektoch
Z obsahového hľadiska je pre každú kapitolu ( A-G ) zvolená vhodná štruktúra : žiadateľ ;
základné informácie o programovej schéme / výzve ; dátum predloženia projektu; požadovaný /
získaný NFP prípadne dotácia; finančná spoluúčasť; harmonogram realizácie, zhodnotenie projektu
prípadne súčasné hodnotenie; oprávnené aktivity a pod.

1

Pod pojmom „projekt“ pre tento účel rozumejme: projektová žiadosť, žiadosť o dotáciu, žiadosť o grant
z externých finančných zdrojov: eurofondov, fondov EEA a NFM, štátnych schém pomoci, nadačných
programov prípadne iných.
Informatívna správa o projektoch za rok 2010

Strana 1 z 17

Z pohľadu štatistiky roku 2010, konštatujeme, že:
 Spracovalo a podalo sa 23 projektov :
 10 projektov bolo doteraz úspešne vyhodnotených
 9 projektov bolo v hodnotení neúspešných
 4 projektov je stále v procese hodnotenia (z toho 1 partnerský medzinárodný)
 Fyzicky sa ukončilo 11 projektov (z toho 5 projektov prechádzalo z období pred rokom 2007)
 V súčasnosti sa realizuje 8 projektov
 V súčasnosti sa pripravuje alebo aktualizuje 10 projektov na podanie
 V súčasnosti sa monitoruje 10 projektov
Pre komplexný prehľad, uvádzame aj štatistiku za obdobie rokov 2007 - 2010
 Spracovalo a podalo sa 91 projektov :
 45 projektov bolo doteraz úspešne vyhodnotených
 42 projektov bolo v hodnotení neúspešných
 4 projektov je stále v procese hodnotenia (z toho 1 partnerský medzinárodný)
 Fyzicky sa ukončilo 42 projektov (z toho 5 projektov prechádzalo z období pred rokom 2007)

A. PROJEKTY SPRACOVANÉ A PODANÉ
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Názov projektu ( rok podania )
Pomník s reliéfmi - komplexné reštaurovanie kultúrnej pamiatky (2010)
Nákup počítačovej techniky pre skvalitnenie knižničných služieb (2010)
Nová forma prezentácie Mestskej knižnice Handlová (2010)
Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice Handlová (2010)
Výstavba detského ihriska na Prievidzskej ul.(2010)
Výstavba bytov nižšieho štandardu v meste Handlová (2010)
Strengthening capacity of local actors in implementing local development
strategy plan (leader partner Municipality of Temerin) (2010)
We can dance (leader partner Municipality of Konopiska)
Výstavba detského ihriska na ul.Dimitrovova (2010)
Kamerový systém mesta Handlová - IV. etapa (2010)
3 etapa rekonštrukcie Humanitného centra - útulku: podkrovie (2010)
Tarzaniáda III. (2010)
Havarijný stav telocvične na ZŠ MC - žiadosť o poskytnutie FP (2010)
Minibasket s oddychovým miestom pre najmenších (2010)
Rozvoj služieb starostlivosti o skupiny občanov ohrozené sociálnym
vylúčením, s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu
v Handlovej (2010)
SENIOR CENTRUM - komplex sociálnych služieb v Handlovej (2010)
Regionálne centrum zhodnotenia BRO v meste Handlová (2010)
Rekonštrukcia verejného osvetlenia (2010)
Obstaranie vybavenia do kuchyne v Dorke
Oživme vzťahy v komunite (2010)
Prácou proti kríze (2010)
Turistický banský náučný chodník - Juhozápadná trasa (2010)
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23.

Spokojná jeseň života (2010)

schválený

B. PROJEKTY NESCHVÁLENÉ
P.č. Názov projektu - základné informácie
1. Pomník s reliéfmi - komplexné reštaurovanie kultúrnej pamiatky 2010
Žiadateľ: Mesto Handlová
RO: Ministerstvo Kultúry SR / Grantový systém 2010
Žiadaný grant: 13 083,28 €
2.

Výstavba bytov nižšieho štandardu v meste Handlová 2010
Žiadateľ: Mesto Handlová
RO: dotačná schéma Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 2010 s použitím úveru zo
ŠFRB a vlastných zdrojov.
Dotácia Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR: 553 657,72 €
Úver ŠFRB: 1 660 973,16 €

3.

Tarzaniáda III.
Žiadateľ: Mestská polícia Handlová
RO: Úrad vlády SR / Dotačná schéma na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej
protidrogovej stratégie pre rok 2010
Žiadaný grant: 5 985,00 €

4.

Minibasket s oddychovým miestom pre najmenších 2010
Žiadateľ: Školský basketbalový klub pri ZŠ na ul. Mierové námestie
RO: Nadácia VÚB / Program „ProŠport“ 2010
Žiadaný grant: 1 797,00 €.

5.

Strengthening capacity of local actors in implementing local development strategy
plan (leader partner Municipality of Temerin)
Žiadateľ: Municipality of Temerin
Partneri: Mesto Handlová, Municipality of Titel
RO: Delegácia Európskej komisie v Republike Srbsko
Projektovou žiadosťou sa leaderpartner uchádzal o 262 836,00 €, pričom celkové náklady
predstavovali 292 040,00 €. Spolufinancovanie vo výške 29 204,00 € mal pokrývať leaderpartner.
Predmetom tejto žiadosti bolo posilňovanie miestnych kapacít v realizácií a implementácií miestnej
rozvojovej stratégie.
Regionálne centrum zhodnotenia BRO v meste Handlová 2010
Žiadateľ: Mesto Handlová
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia / OP Životné Prostredie -PO4-10-1
Žiadaný NFP: 5 324 544,14 €
Deklarované spolufinancovanie mesta vo výške 280 239,17 €.
Celkové oprávnené náklady: 5 604 783,31 €
Predmetom tejto žiadosti bolo zefektívnenie zhodnocovania vyseparovaného BRO vybudovaním
kompostárne a zlepšenie infraštruktúry odpadového hospodárstva separáciou a zberom BRO
v meste Handlová a okolitých obciach Handlovskej doliny.

6.

7.

Prácou proti kríze
Žiadateľ: Help,n.o.
Partneri: Mesto Handlová, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi, Sociálne oddelenie
Mestského úradu Handlová, Asterion, n.o., Jazmín, n.o.
Riadiaci orgán: Nadácia Otvorenej Spoločnosti (OSF) / Emergency fund 2010
Žiadaný grant: 123 660,00 €
Deklarované spolufinancovanie Help,n.o. vo výške 8 444,00 €.
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Celkové náklady: 132 104,00 €
Nakoľko hospodárska kríza ešte výraznejšie znásobuje požiadavky na nezamestnaných občanov
hľadajúcich si zamestnanie – na ich odbornosť, zručnosť a povahové vlastnosti (zdravé
sebavedomie, flexibilita, kreativita...), prínos tohto projektu by bol v poskytnutí pomoci
nezamestnaným občanom kvalitne sa pripraviť a opätovné nájsť uplatnenie na trhu práce. Pomoc
sa im chcela ponúknuť nadviazaním už na dobré skúsenosti - formu individuálneho poradenstva,
v prípade potreby za pomoci psychológa a právnika a možnosť zvyšovať si kvalifikáciu by bola
rozšírená o nové prvky skupinové poradenstvo a rodinné poradenstvo, teda komplexné riešenie
problémov nezamestnaného a jeho rodinných príslušníkov. Spolupráca so zamestnávateľmi by
znamenala dosiahnutie prepojenie ponuky a dopytu na trhu práce.
8.

Havarijný stav telocvične na ZŠ na ul. MC
Žiadateľ: Mesto Handlová
RO: Ministerstvo školstva SR / žiadosť o poskytnutie FP z BV v roku 010
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z bežných výdavkov na riešenie havarijnej situácie strechy telocvične ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová vo výške 12 000,00 €.
Deklarované spolufinancovanie mesta: 353,00 €.
Celkové predpokladané náklady projektu: 12 352,68 €
Predmetom tejto žiadosti bolo riešenie sanácie havarijného stavu, uskutočnenie opatrení
zlepšujúcich súčasný technický stav plochých jednopláštových striech, uskutočnenie dostatočných
odvodnení striech ako aj sanácia porušeného obvodového plášťa vrátane atikových panelov.

9.

Výstavba detského ihriska na ul.Dimitrovova
Žiadateľ: Mesto Handlová
RO: Ministerstvo financií SR, dotačná schéma 2010; Žiadosť o poskytnutie dotácie na základe
Výnosu MF SR č.26825/2005-441 vo výške 14 940,00 €.
Deklarované spolufinancovanie mesta: 1 660,00 €.
Celkové predpokladané náklady projektu: 16 600,00€.
Predmet projektu: Predmetom tejto žiadosti je výstavba detského ihriska, ktoré plánujeme
vybudovať v areáli novovybudovaných dvoch bytových domov (spolu 44 bytových jednotiek).
Podanie projektu: 29.03.2010

C. PROJEKTY SCHVÁLENÉ
P.č. Názov projektu - základné informácie
1. Nákup počítačovej techniky pre skvalitnenie knižničných služieb
Žiadateľ: Mestská knižnica Handlová
RO: Ministerstvo kultúry SR / Grantový systém 2010
Žiadosť o poskytnutie grantu vo výške 1 045,00 €
Poskytnutá dotácia: 1 045,00 €
Spolufinancovanie: 55,00 €
Celkové náklady: 1 100,00 €
Z toho už získané : 1 045,00 € (100%)
Súčasné hodnotenie projektu: Predmetom projektu je zakúpenie IKT techniky do oddelenia detí
a mládeže: PC zostava, snímač ČK, tlačiareň laserová. Projekt bude zrealizovaný do konca roka
2010.
2.

Nová forma prezentácie Mestskej knižnice Handlová
Žiadateľ: Mestská knižnica Handlová
RO: Ministerstvo kultúry SR / Grantový systém 2010
Žiadosť o poskytnutie grantu vo výške 950,00 €
Poskytnutá dotácia: 950,00 €
Spolufinancovanie: 50,00 €
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Celkové náklady: 1000,00 €
Z toho už získané : 950 € (100%)
Súčasné hodnotenie projektu: Predmetom projektu je výroba prezentačného DVD dokumentu
o Mestskej knižnici, ktorý by slúžil na prezentáciu knižnice širokej verejnosti. Projekt bude
zrealizovaný do konca roka 2010.
3.

Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice Handlová
Žiadateľ: Mestská knižnica Handlová
RO: Ministerstvo kultúry SR / Grantový systém 2010
Žiadosť o poskytnutie grantu vo výške 4 750,00 €
Poskytnutá dotácia: 4 750,00 €
Spolufinancovanie: 250,00 €
Celkové náklady: 5 000,00 €
Zhodnotenie projektu: Predmetom projektu bola aktualizácia knižničného fondu Mestskej knižnice
Handlová.

4.

Výstavba detského ihriska na Prievidzskej ul.
Žiadateľ: Mesto Handlová
RO: Úrad vlády SR / Rozpočtová rezerva predsedu vlády SR 2010
Poskytnutá dotácia: 10 058,76 €
Spolufinancovanie: 6 639,00 €
Celkové náklady: 16 697,76 €
Zhodnotenie projektu: Cieľom podpora rozvoja športových aktivít a vytvorenie vhodných
podmienky na efektívne využívanie voľného času pre deti bolo dobudovanie detského ihriska na
ul. Prievidzská.

5.

Kamerový systém mesta Handlová - IV. etapa
Žiadateľ: Mestská polícia Handlová
RO: Obvodný úrad Trenčín / dotačná schéma na zabezpečenie úloh prevencie kriminality na rok
2010
Žiadosť o poskytnutie grantu vo výške 33 600,00 €
Poskytnutá dotácia: 13 800,00 €
Spolufinancovanie: 2 819,50 €
Celkové výdavky: 16 619,50 €
Z toho už získané : 13 800,00 € (100%)
Súčasné hodnotenie projektu: Naplánované sú 3 otočné kamery a to pri Malom obchvate mesta
na Potočnej ulici, na križovatke ulíc Kpt. Nálepku a SNP, a činžový dom na Ul. Okružná. Projekt sa
realizuje.

6.

3 etapa rekonštrukcie Humanitného centra - útulku: podkrovie (III.etapa)
Žiadateľ: Jazmín, n.o.
RO: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR / dotačná schéma 2010 na základe Výnosu
Ministerstva PSVaR SR č. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z
5.decembra 2007 c. 29775/2007- II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky z 26. novembra 2008 c. 23609/2008-II/1
Schválená dotácia: 30 000,00 €
Spolufinancovanie: 3 333,00 €
Celkové oprávnené náklady: 33 333,00 €
Z toho už získané : 30 000,00 € (100%)
Súčasné hodnotenie projektu: Projekt sa realizuje od augusta 2010. Cieľom projektu je zvýšenie
kapacity útulku ako aj zvýšenie kvality životných podmienok cieľovej skupiny v tomto zariadení.
Stavebné úpravy, ktoré sa realizujú : zateplenie jestvujúcej konštrukcie strešného plášťa, nové
dispozičné riešenie formou dostavby montovaných sádrokartónových priečok, nové podlahy,
doplnenie rozvodov elektroinštalácie (zásuvkové a svetelné rozvody). Celkové ukončenie prebehne
do konca roka 2010.
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7.

Rozvoj služieb starostlivosti o skupiny občanov ohrozené sociálnym vylúčením, s
osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu v Handlovej
Žiadateľ: Mesto Handlová
RO: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR / OP Zamestnanosť a Sociálna Inklúzia – FSR
– 2009/2.1/09
Žiadaný a poskytnutý NFP : 72 100,09 €
Spolufinancovanie: 3 794,74 €
Celkové výdavky: 75 894,83 €
Z toho už získané : 14 420,02 € (20,00 %)
Aktuálne predložené v žiadosti o platbu: 0,- € (0 %)
Súčasné hodnotenie projektu:
Hlavným cieľom je zvýšenie kvalitu života občanov Handlovej ohrozených sociálnym vylúčením
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti, s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku
komunitu. Hlavné aktivity sú zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie
a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity; opatrenia
v oblasti využívania dávok a príspevku na bývanie na zákonom stanovený účel; poskytovanie
poradenstva v oblasti hygieny, dochádzky detí a využívania dávky; prevencia sociálnopatologických javov v rodine a komunite; sociálna práca v komunitách s klientom, rodinou
a komunitou, vykonávaná v jeho prirodzenom prostredí; sprevádzanie klienta v súvislosti
s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie; činnosti na podporu a zabezpečenie sociálnej
integrácie ohrozených a marginalizovaných skupín; činnosti na zlepšenie dostupnosti a kvality
služieb starostlivosti o soby, rodiny a komunity. Prebehlo výberové konanie na obsadenie funkcie
Sociálny pracovník a Asistent sociálneho pracovníka. Projekt sa bude realizovať do 31.07.2012.

8.

SENIOR CENTRUM - komplex sociálnych služieb v Handlovej
Žiadateľ: Mesto Handlová
RO: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Regionálny Operačný Program ROP2.1c/2010/02
Schválený NFP : 2 561 425,23 €
Spolufinancovanie : 134 811,85 €
Celkové oprávnené náklady: 2 696 237,08 €
Predpokladané neoprávnené náklady : 153 138,72 € (inter.vybavenie) a iné predbežné (ešte
nevyčíslené) náklady na prístupovú komunikáciu, parkovacie plochy, sadové úpravy
Celkové náklady (oprávnené + neoprávnené): 2 849 375,80 €
Z toho už získané : 0,- € (0%)
Aktuálne predložené v žiadosti o platbu: 0,- € (0 %)
Súčasné hodnotenie projektu:
Cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v meste Handlová a okolí.
Nové zariadenie sociálnych služieb s kapacitou 100 klientov sa plánuje vybudovať prestavbou
bývalého objektu ZŠ Krššákovej. Daný objekt je nevyhnutné komplexne zrekonštruovať, zatepliť,
odstrániť bariéry, vystavať nový výťah a celkovo uspôsobiť pre účely domova sociálnych služieb.
Po ukončení projektu sa vytvoria pracovné príležitosti pre 50 zamestnancov. Stavebná firma,
ktorá zabezpečí realizáciu projektu bude vybraná na základe verejného obstarania v zmysle
zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Proces verejného obstarania na výber realizátora
stavby a externého manažmentu bude zabezpečený externou agentúrou, ktorá bude vybratá na
základe VO ako víťazná firma s najnižšou cenovou ponukou. Koncom decembra 2010 prebehlo
verejné obstarávanie na verejného obstarávateľa. Momentálne prebieha proces pripomienkovania
zmluvy s verejným obstarávateľom. Kompletné verejné obstarávanie na ostatných dodávateľov
musí byť zrealizované do konca júna 2011 a samotný projekt musí byť ukončený do júla 2012.

9.

Oživme vzťahy v komunite
Žiadateľ: Neformálna skupina „Akcia 27“
Partneri: Mesto Handlová, DaMP
Riadiaci orgán: nadácia EKOPOLIS / program „Priestory“ 2010
Požadovaný grant : 5 270,00 €
Spolufinancovanie: 0,- €
Schválený celkový grant: 5 500,00 €
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Súčasné hodnotenie projektu: Predmetom tejto žiadosti je vybudovanie oddychového zeleného
priestranstva na ul. Morovnianska cesta, pri panelovom dome č.27 na ul. Morovnianska cesta.
Vybudovaná zelená plocha by mala plniť niekoľko funkcií: stretávanie sa občanov priľahlých
panelových domov za účelom utužovania vzťahov v komunite; oddychovo-relaxačná zóna;
pohybové aktivity detí s cieľom rozvíjania športového ducha; neformálne stretnutia Detského
a mládežníckeho parlamentu a pod. Projekt zastrešuje neformálna skupina ľudí „Akcia 27“, ktorým
záleží na svojom okolí a projekt dobrovoľne podporujú. Lídrom skupiny je Lukáš Lenhart, členmi
Stanislav Kőnig ako predseda spoločenstva vlastníkov bytov a najmä vlastníci bytov v predmetnom
panelovom dome: J.Prosbová, E.Cibuľová, I.Pásztóvá, A.Gálová, A.Lehotkaiová, P.Gregor,
M.Pukač, E.Rybárová, M.Makovinská. Ďalšími členmi tímu sú Darina Šafáriková (mesto Handlová),
Mgr. Silvia Jobová (mesto Handlová) , Bc. Dominika Švecová (za DaMP), Ing.arch.Patrik Juríček
(architekt). Ďalej projekt dobrovoľne svojou rezbárskou prácou podporí aj pán J.Procner (známy
handlovský umelec). Podanie projektu: 05.10.2010 . Dopracovanie projektu vybranými
uchádzačmi v zmysle pokynov programu „Priestory 2010“: 25.11.2010 - v predbežnom výbere bol
projekt vybraný v rámci desiatich úspešných projektov. Zverejnenie konečného výberu bolo
známe dňa 20.12.2010. Projekt bol vybratý ako jeden z piatich najúspešnejších. V mesiaci január
sa uskutoční ďalšie stretnutie neformálnej skupiny; traja reprezentanti a architekt sa zúčastnia
prvotného 3-dňového školenia k problematike projektu. Projekt sa bude realizovať so zapojením
verejnosti a facilitátora z nadácie EKOPOLIS. Výstavba by mala byť ukončená do konca roka 2011.
10.

Spokojná jeseň života
Žiadateľ: Mesto Handlová, Soc.oddelenie
Partneri: Základná škola na ul.Mierové námestie, CVČ Relax
Riadiaci orgán: nadácia VÚB / Grantová schéma zamestnaneckých projektov - Nadačný program
„pre Vzdelanie“ a „pre Nádej“ 2011
Požadovaný grant: 2 000,00 €
Deklarované spolufinancovanie Mesta Handlová: 3 118,00 €.
Celkové náklady: 5 118,00 €
Predmet projektu: Charitatívne aktivity - konkrétne : zlepšenie podmienok života seniorov,
odkázaných na pomoc iných, žijúcich v bytoch osobitného určenia na ulici 29.augusta č.1
v Handlovej. Očakávané výsledky projektu: opravené a vymaľované bytové jednotky (16),
vymaľované chodby (2), namontované bezpečnostné madlá (80), spokojní seniori (viac ako 100).
Projekt bol predložený 28.10.2010, bol vyhodnotený ako úspešný a jeho realizácia je
v kompetencii Sociálneho oddelenia.

D. PROJEKTY V

PROCESE HODNOTENIA

P.č. Názov projektu - základné informácie
1. We can dance (leader partner Municipality of Konopiska)
Žiadateľ: Municipality of Konopiska a tanečná skupina PUENTA
Partneri: Mesto Handlová a tanečná skupiny VOLCANO
RO: Program „Mládež v akcii 2010“
Projektovou žiadosťou sa leaderpartner uchádza o 4 680,00 €, pričom celkové náklady
predstavujú 5 550,00 €. Spolufinancovanie vo výške 870,00 € bude pokrývať leaderpartner.
Predmet projektu: Predmetom tejto žiadosti je posilňovanie partnerstva miest prostredníctvom
prezentácie kultúry a histórie svojho kraja ako aj posilňovanie porozumenia medzi mladými ľuďmi
a kultúry ich kraja prostredníctvom osobného kontaktu.
Podanie projektu: máj 2010 Vyhodnotenie projektu: v najbližšom čase
2.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Žiadateľ: Mesto Handlová
Riadiaci orgán: Ministerstvo Hospodárstva SR / OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
OPKaH-22VS-1001
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Požadovaný NFP: 249 244,15 €
Deklarované spolufinancovanie mesta vo výške 13 082,12 €.
Celkové oprávnené náklady: 262 326, 27 €
Predmet projektu: Predmetom tejto žiadosti je rekonštrukcia a modernizácia vybranej
časti systému VO, pre zabezpečenie požiadaviek bezpečnej, spoľahlivej a hospodárnej prevádzky.
Špecifickým cieľom je výmena svietidiel, zdrojov, rozvádzačov, oceľových stĺpov a káblových
vedení spolu so všetkými inštalačnými prvkami sústavy VO. Špecifickým cieľom je zabezpečenie
potrebnej intenzity osvetlenia a úplná eliminácia vyžarovania svetelného toku v horizontálnom
smere, ako aj v smere dohora. Špecifickým cieľom je zavedenie účinnej regulácie systému
VO smerujúcej k úspore nákladov za spotrebu elektrickej energie.
Podanie projektu: 28.06.2010 Vyhodnotenie projektu : v najbližšom čase
3.

Obstaranie vybavenia do kuchyne v Dorke
Žiadateľ: Jazmín, n.o.
RO: IWC - International Womens Club Bratislava (Medzinárodný ženský klub Bratislava) - grant
2010
Požadovaný grant: 15 000,00 €
Predmet projektu: 15.8.2010 bolo zariadenie postihnuté povodňou a suterénom sa prehnala
prívalová vlna, ktorá zničila kompletne kuchyňu so všetkým vybavením (2 chladničky, mraznička, 2
sporáky, kuchynský robot, váha, dresy, umývadlá, kuchynská linka), sklad potravín, sklad
elektronáradia (kosačka, motorová píla, vyžínač, vŕtačka, a iné drobné elektronáradie), sklad
náradia (metly, lopaty, rýle, motyky, odhŕňače snehu), okrem tohto aj odevnú banku – sklad
šatstva a drobností do domácností pre ľudí v núdzi. Cieľom predmetnej žiadosti je obstaranie
kuchynského zariadenia a vybavenia do kuchyne v Dorke.
Podanie projektu: október 2010 Vyhodnotenie projektu : január - február 2011

4.

Turistický banský náučný chodník - Juhozápadná trasa
Žiadateľ: Mesto Handlová a členmi projektového tímu sú členovia Handlovského baníckeho spolu
Partneri: Základná škola na ul.Mierové námestie, CVČ Relax
Riadiaci orgán: nadácia EKOPOLIS / program „Zelené Oázy 2011“
Požadovaný grant: 5 132,00 €
Deklarované spolufinancovanie Mesta Handlová vo výške 1283,00 €.
Celkové náklady: 6 415,00 €
Predmet projektu: Vybudovanie druhej trasy banského náučného chodníka s cieľom spoznania
histórie baníctva v bezprostrednom kontakte s prírodou. Chodník bude zároveň slúžiť ako forma
aktívneho odpočinku pre širokú verejnosť.
Podanie projektu: 25.11.2010 Vyhodnotenie projektu v prvom kole : 4-tý januárový týždeň 2011

E. PROJEKTY ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ V

ROKU

2010

P.č. Názov projektu
1. Modernizácia a zateplenie obvodového plášťa - rekonštrukcia Základnej Školy na ul. Morovnianska
cesta 55, Handlová
2. Obnova a modernizácie technického vybavenia v MsK Handlová
3. Prepravná služba
4. Nástrahy života
5. Výstavba detského ihriska na Prievidzskej ul.
6. Výstavba viacúčelového ihriska pre neformálnych športovcov na sídlisku Morovnianska cesta
7. Nákup počítačovej techniky pre skvalitnenie knižničných služieb
8. Nová forma prezentácie Mestskej knižnice Handlová
9. Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice Handlová
10. Kamerový systém mesta Handlová - IV. etapa
11. 3 etapa rekonštrukcie Humanitného centra - útulku: podkrovie (III.etapa)
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F. PROJEKTY REALIZOVANÉ V SÚČASNOSTI
P.č. Názov projektu
1. Rekonštrukcia rozvodov tepla plavárne Mesta Handlová s cieľom úspory energie
Žiadateľ: Mesto Handlová a Plaváreň mesta Handlová
RO: Úrad vlády SR + Finančný Mechanizmus EHP + Nórsky Finančný Mechanizmus / výzva 0708
Trvaloudržateľný rozvoj
Schválený NFP : 516 988,00 €
Spolufinancovanie : 0 €
Celkové oprávnené náklady : 516 988,00 €
Predpokladané čerpanie: 515 774,00 €
Neoprávnená časť (vlastné zdroje): 14 518,00 €
Celkové predpokladané náklady projektu : 530 292,00 €
Z toho už získané : 415 133,84 € (80,30 %)
Aktuálne predložené v žiadosti o platbu: 55 381,28 (10,71%) + 24 513,75 € (4,74 %) =
79 895,03 € (15,45 %)
Súčasné hodnotenie projektu: Cieľom projektu bola komplexná rekonštrukcia rozvodov tepla,
počínajúc kotolňou a končiac rozvodmi vody vo fínskych saunách, vrátane rekonštrukcie
podlahového kúrenia, vzduchotechniky, zdravotechniky, vyvíjačov pary a osušovačov. V mesiaci
október 2010 prebehla priebežná kontrola zamestnancami ÚV SR na mieste realizácie projektu,
pričom výsledky kontroly boli pozitívne. Po stavebnej stránke je projekt ukončený, a posledné
úpravy t.j. výmena svetlíkov ( dodatočne schválené začiatkom októbra 2010 ) bola ukončená
21.12.2010. V súčasnosti prebieha proces ukončovania projektu po stránke finančnej - žiadosťami
o platbu, (záverečná refundácia bude uhradená zhruba okolo septembra 2011) a taktiež po
stránke monitoringu. Oficiálne ukončenie projektu bude v marci - apríli 2011 Záverečnou správou
projektu.
2.

Handlovský program podpory vzdelávania a zamestnania
Žiadateľ: Help,n.o.
RO: UV SR + Finančný Mechanizmus EHP + Nórsky Finančný Mechanizmus / výzva 0708 Ľudské
zdroje
Schválený NFP: 589 178,00 €
Spolufinancovanie : 0 €
Celkové oprávnené náklady: 589 178,00 €
Z toho už získané: 447 866,09 € (76,02 %)
Aktuálne predložené v žiadosti o platbu: 69 014,06 € (11,71%)
Súčasné hodnotenie projektu:
Realizácia tohto projektu nadväzuje 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 zahŕňa partnerov z Portugalska
(Animar / neziskový sektor) a Islandu (MSS / privátny sektor). V súčasnej dobe sú už naplnené
všetky záväzné indikátory projektu, aktivity sa implementujú bez problémov. Projekt sa realizuje
od októbra 2009 a bude ukončený v apríli 2011.

3.

Prestavba, zateplenie a zariadenie nových učební - rekonštrukcia Základnej Školy na
ul. Mierové námestie 27, Handlová
Žiadateľ: Mesto Handlová a ZŠ na ul. Mierové Námestie
RO: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / Regionálny Operačný Program ROP1.1./2009/01
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Pôvodný schválený NFP : 895 414,80 € ( z pôvodných celkových oprávnených výdavkov
942 541,89 € )
Reálny NFP: 824 002,85 €
Spolufinancovanie: 43 368,57 €
Celkové oprávnené náklady: 867 371,42 €
Neoprávnené náklady: 40 083,22 € (IKT) + 49 108,41 € (PD) = 89 191,63 €
Celkové náklady (oprávnené a neoprávnené): 956 563,05 €
Z toho už získané : 777 089,81 € (94,31%)
Aktuálne predložené v žiadosti o platbu: 0,- € (0,00%)
Súčasné hodnotenie projektu:
Cieľom projektu bolo zvýšenie kvalitatívnej úrovne vyučovacieho procesu prostredníctvom
rekonštrukcie budov školy, obstarania interiérového a IKT vybavenia s cieľom zníženia
energetických nákladov. Stavebné práce boli realizované v nasledovnom rozsahu: zateplenie
strechy a obvodových múrov; oprava žľabov a zvodov; výmena okien a vstupných dverí; drobné
stavebné úpravy v interiéroch; maliarske práce; vznik novej PC učebne, čitárne so študovňou
(IKT), jazykového laboratória; nákup interiérového vybavenia a IKT vybavenia. Počas realizácie
projektu sa zabezpečovali monitorovacie a kontrolné aktivity. Boli dodržané opatrenia v oblasti
publicity a informovanosti projektu, verejnosť bola počas realizácie projektových aktivít
informovaná prostredníctvom miestnych informačných kanálov o priebehu samotnej rekonštrukcii
školského zariadenia. Momentálne čakáme na zúčtovanie druhej žiadosti o platbu. V zmysle
Dodatku č.1 ku Zmluve o poskytnutí NFP je termín ukončenia realizácie aktivít projektu
stanovený na júl 2011.
4.

Technika na čistenie ciest pre Mesto Handlová
Žiadateľ: Mesto Handlová
RO: Ministerstvo životného prostredia SR / Operačný program Životné Prostredie – 3.1 / 2009/ 03
Schválený NFP : 772 508,65 €
Spolufinancovanie : 40 658,35 €
Celkové náklady : 813 167,00 €
Z toho už získané : 0,- € (0%)
Aktuálne predložené v žiadosti o platbu: 0,- € (0 %)
Súčasné hodnotenie projektu:
Cieľom projektu je zníženie prašnosti ovzdušia v meste Handlová obstaraním čistiacich vozov
pozemných komunikácií. Realizáciou projektu sa obstará kompaktný zametač, jeden veľký
zametač a jeden malý podvozok s cisternou, tieto budú zabezpečovať čistenie a kropenie
pozemných komunikácií v meste. Prevádzka čistiacej techniky bude zabezpečovaná spoločnosťou
HATER Handlová s.r.o.. Riadenie projektu zabezpečuje mestu externá firma, ktorá má skúsenosti s
implementáciou obdobných projektov a ktorá v rámci verejného obstarávania predložila mestu
ako verejnému obstarávateľovi najnižšiu cenovú ponuku. Taktiež prebehlo verejné obstarávanie
na dodávateľa špeciálnych čistiacich automobilov. Práve sa realizuje proces pripomienkovania
zmlúv. Publicita projektu je priebežne zabezpečovaná v súlade s Manuálom pre publicitu a
informovanosť. Monitorovacia správa za I. obdobie bola odoslaná. Keďže termín ukončenia
realizácie projektu bol stanovený na január 2011, predkladala sa žiadosť o zmenu harmonogramu
realizácie projektu, ktorej by malo byť vyhovené.

5.

Rozvoj služieb starostlivosti o skupiny občanov ohrozené sociálnym vylúčením, s
osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu v Handlovej
Žiadateľ: Mesto Handlová
RO: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR / OP Zamestnanosť a Sociálna Inklúzia – FSR
– 2009/2.1/09
Žiadaný a poskytnutý NFP : 72 100,09 €
Spolufinancovanie: 3 794,74 €
Celkové výdavky: 75 894,83 €
Z toho už získané : 14 420,02 € (20,00 %)
Aktuálne predložené v žiadosti o platbu: 0,- € (0 %)
Súčasné hodnotenie projektu:
Hlavným cieľom je zvýšenie kvalitu života občanov Handlovej ohrozených sociálnym vylúčením
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prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti, s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku
komunitu. Hlavné aktivity sú zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie
a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity; opatrenia
v oblasti využívania dávok a príspevku na bývanie na zákonom stanovený účel; poskytovanie
poradenstva v oblasti hygieny, dochádzky detí a využívania dávky; prevencia sociálnopatologických javov v rodine a komunite; sociálna práca v komunitách s klientom, rodinou
a komunitou, vykonávaná v jeho prirodzenom prostredí; sprevádzanie klienta v súvislosti
s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie; činnosti na podporu a zabezpečenie sociálnej
integrácie ohrozených a marginalizovaných skupín; činnosti na zlepšenie dostupnosti a kvality
služieb starostlivosti o soby, rodiny a komunity. Prebehlo výberové konanie na obsadenie funkcie
Sociálny pracovník a Asistent sociálneho pracovníka. Projekt sa bude realizovať do 31.07.2012.
6.

SENIOR CENTRUM - komplex sociálnych služieb v Handlovej
Žiadateľ: Mesto Handlová
RO: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Regionálny Operačný Program ROP2.1c/2010/02
Schválený NFP : 2 561 425,23 €
Spolufinancovanie : 134 811,85 €
Celkové oprávnené náklady: 2 696 237,08 €
Predpokladané neoprávnené náklady : 153 138,72 € (inter.vybavenie) a iné predbežné (ešte
nevyčíslené) náklady na prístupovú komunikáciu, parkovacie plochy, sadové úpravy
Celkové náklady (oprávnené + neoprávnené): 2 849 375,80 €
Z toho už získané : 0,- € (0%)
Aktuálne predložené v žiadosti o platbu: 0,- € (0 %)
Súčasné hodnotenie projektu:
Cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v meste Handlová a okolí.
Nové zariadenie sociálnych služieb s kapacitou 100 klientov sa plánuje vybudovať prestavbou
bývalého objektu ZŠ Krššákovej. Daný objekt je nevyhnutné komplexne zrekonštruovať, zatepliť,
odstrániť bariéry, vystavať nový výťah a celkovo uspôsobiť pre účely domova sociálnych služieb.
Po ukončení projektu sa vytvoria pracovné príležitosti pre 50 zamestnancov. Stavebná firma,
ktorá zabezpečí realizáciu projektu bude vybraná na základe verejného obstarania v zmysle
zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Proces verejného obstarania na výber realizátora
stavby a externého manažmentu bude zabezpečený externou agentúrou, ktorá bude vybratá na
základe VO ako víťazná firma s najnižšou cenovou ponukou. Koncom decembra 2010 prebehlo
verejné obstarávanie na verejného obstarávateľa. Momentálne prebieha proces pripomienkovania
zmluvy s verejným obstarávateľom. Kompletné verejné obstarávanie na ostatných dodávateľov
musí byť zrealizované do konca júna 2011 a samotný projekt musí byť ukončený do júla 2012.

7.

Oživme vzťahy v komunite
Žiadateľ: Neformálna skupina „Akcia 27“
Partneri: Mesto Handlová, DaMP
Riadiaci orgán: nadácia EKOPOLIS / program „Priestory“ 2010
Požadovaný grant : 5 270,00 €
Spolufinancovanie: 0,- €
Schválený celkový grant: 5 500,00 €
Súčasné hodnotenie projektu: Predmetom tejto žiadosti je vybudovanie oddychového zeleného
priestranstva na ul. Morovnianska cesta, pri panelovom dome č.27 na ul. Morovnianska cesta.
Vybudovaná zelená plocha by mala plniť niekoľko funkcií: stretávanie sa občanov priľahlých
panelových domov za účelom utužovania vzťahov v komunite; oddychovo-relaxačná zóna;
pohybové aktivity detí s cieľom rozvíjania športového ducha; neformálne stretnutia Detského
a mládežníckeho parlamentu a pod. Projekt zastrešuje neformálna skupina ľudí „Akcia 27“, ktorým
záleží na svojom okolí a projekt dobrovoľne podporujú. Lídrom skupiny je Lukáš Lenhart, členmi
Stanislav Kőnig ako predseda spoločenstva vlastníkov bytov a najmä vlastníci bytov v predmetnom
panelovom dome: J.Prosbová, E.Cibuľová, I.Pásztóvá, A.Gálová, A.Lehotkaiová, P.Gregor,
M.Pukač, E.Rybárová, M.Makovinská. Ďalšími členmi tímu sú Darina Šafáriková (mesto Handlová),
Mgr. Silvia Jobová (mesto Handlová) , Bc. Dominika Švecová (za DaMP), Ing.arch.Patrik Juríček
(architekt). Ďalej projekt dobrovoľne svojou rezbárskou prácou podporí aj pán J.Procner (známy
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handlovský umelec). Podanie projektu: 05.10.2010 . Dopracovanie projektu vybranými
uchádzačmi v zmysle pokynov programu „Priestory 2010“: 25.11.2010 - v predbežnom výbere bol
projekt vybraný v rámci desiatich úspešných projektov. Zverejnenie konečného výberu bolo
známe dňa 20.12.2010. Projekt bol vybratý ako jeden z piatich najúspešnejších. V mesiaci január
sa uskutoční ďalšie stretnutie neformálnej skupiny; dvaja reprezentanti a architekt sa zúčastnili
prvotného 3-dňového školenia k problematike projektu. Projekt sa bude realizovať so zapojením
verejnosti a facilitátora z nadácie EKOPOLIS. Výstavba by mala byť ukončená do konca roka 2011.
8.

Spokojná jeseň života
Žiadateľ: Mesto Handlová, Soc.oddelenie
Partneri: Základná škola na ul.Mierové námestie, CVČ Relax
Riadiaci orgán: nadácia VÚB / Grantová schéma zamestnaneckých projektov - Nadačný program
„pre Vzdelanie“ a „pre Nádej“ 2011
Požadovaný grant: 2 000,00 €
Deklarované spolufinancovanie Mesta Handlová: 3 118,00 €.
Celkové náklady: 5 118,00 €
Predmet projektu: Charitatívne aktivity - konkrétne : zlepšenie podmienok života seniorov,
odkázaných na pomoc iných, žijúcich v bytoch osobitného určenia na ulici 29.augusta č.1
v Handlovej. Očakávané výsledky projektu: opravené a vymaľované bytové jednotky (16),
vymaľované chodby (2), namontované bezpečnostné madlá (80), spokojní seniori (viac ako 100).
Projekt bol predložený 28.10.2010, bol vyhodnotený ako úspešný a jeho realizácia je
v kompetencii Sociálneho oddelenia.

G. PROJEKTY PRIPRAVOVANÉ NA PODANIE
P.č. Názov projektu
1. Havarijný stav mestského rozhlasu v meste Handlová (pracovný názov)
Donor: Ministerstvo Financií SR
Programová schéma: Výnos Ministerstva financií SR č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
Uzávierka: 01.01. – 31.03.2011
Rozsah dotácie: nie je stanovený
Oprávnené aktivity: riešenie havarijných situácií na majetku obce; rekonštrukcia a modernizácia
majetku obce; údržba budov, miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia v majetku obce.
2.

Úprava a vybavenie celoročných športovísk - Mostná ul. a ul.SNP (pracovný názov)
Donor: Nadácia PONTIS
Programová schéma: Grantový program „Pozitívna Energia pre Šport 1011
Uzávierka: 28.01.2011
Rozsah dotácie: 3 000 - 9 000 € a spolufinancovanie minimálne 20 %
Oprávnené aktivity: Výstavba nových celoročných športových plôch (Na vybratej ploche - na
sídliskách, pri školách a pod.)bude vystavané nové športové priestranstvo pre verejnosť) ;
Dobudovanie a dofinancovanie rozostavaných športových plôch s celoročným využitím
(dokončenie a plné sfunkčnenie rozostavaných športovísk) ; Rekonštrukcia celoročných športových
plôch (rekonštrukcia existujúcej športovej plochy, modernizácia objektu, ktorý bude využívaný
širokou verejnosťou počas celého roka) ; Prestavba sezónnych športových plôch na celoročné
športové plochy. Odporučené oblasti podpory sú napr.: športové ihriská; umelé a trávové
povrchy; pružné podložky; vybavenosť športoviska, športové prvky a doplnky – brány, koše,
mantinely, rebriny, hrazdy, trenažéry; oplotenie a osvetlenie vonkajších plôch len ak je súčasťou
rekonštrukcie ihriska. Tiež prvky pre vonkajšie cvičebné, cyklistické a skatingové zostavy, lezecké
steny, rampy a pod.

3.

Výmena okien v zariadení Dorka - Domov pre osamelých rodičov / Jazmín,n.o.
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(pracovný názov)
Donor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Programová schéma: Výnos Ministerstva PSVaR SR č. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky z 5.decembra 2007 c. 29775/2007- II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 26. novembra 2008 c. 23609/2008-II/1, § 2
Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
Uzávierka: 01.01. – 28.02.2011
Rozsah dotácie: nie je stanovený
Oprávnené aktivity: § 2 Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a na podporu vykonávania
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: stavebné úpravy, aktivizačné
programy, materiálno-technologické vybavenie, sociálne služby.
4.

Rekonštrukcia námestia - Pešia zóna (pracovný názov)
Donor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR + ERDF
Výzva / Programová schéma: Regionálny Operačný Program / 4.1 Regenerácia sídel – samostatne
dopytovo orientované projekty / 2011

5.

Komplexná revitalizácia mestského centra predškolskej výchovy - MŠ na ul. SNP
(pracovný názov)
Donor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR + ERDF
Výzva / Programová schéma: Regionálny Operačný Program / 1.1 Infraštruktúra vzdelávania /
2011

6.

Zateplenie a obnova jednotlivých pavilónov školy - rekonštrukcia Základnej Školy na
ul. Školská 526/56, Handlová (pracovný názov)
Donor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR + ERDF
Výzva / Programová schéma: Regionálny Operačný Program / 1.1 Infraštruktúra vzdelávania /
2011

7.

Vybudovanie celoročného vonkajšieho kúpaliska s využitím potenciálu geotermálnych
vôd
(pracovný názov)
Donor: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky Finančný Mechanizmus / Výzva 2011
Programová schéma: Trvaloudržateľný rozvoj

8.

Elektronizácia služieb mesta Handlová (pracovný názov)
Donor: Úrad vlád SR + ERDF
Programová schéma: Úrad vlády SR / Operačný Program Informatizácia Spoločnosti / 1.
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb / 1.2 Elektronizácia verejnej správy a
rozvoj elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
Bližšie info : Výzva na 1 - Elektronizácia služieb miest a obcí zo dňa 16.06.2010 bola dňa
03.09.2010 zrušená. Vláda SR na svojom rokovaní dňa 29.9.2010 schválila návrh Legislatívneho
zámeru zákona o elektronickej verejnej správe. Jeho cieľom je ustanoviť základné princípy, na
ktorých bude fungovať elektronický výkon verejnej správy. Bude predstavovať výrazný pokrok v
efektívnom využití počítačov aj samotného výkonu verejnej správy. Zákon, ktorý bude postavený
na princípoch tohto legislatívneho zámeru, nebude nahrádzať klasické „papierové“ vedenie
úradnej agendy, ale vytvorí komplexnú elektronickú alternatívu. Súčasná právna úprava
elektronickej verejnej správy je fragmentovaná medzi desiatky rezortných predpisov pripravovaným zákonom sa očakáva vytvorenie zastrešujúcej platformy pre všetky elektronické
služby. Návrh zároveň popisuje viaceré kľúčové prvky, ako sú napr. vzťahy k iným predpisom,
spôsoby elektronického výkonu verejnej správy, vrátane úpravy podaní, rozhodnutí, príloh,
doručovania, ďalej popisuje elektronické osobné schránky, komunikačné kanály, konverziu
dokumentov, elektronické platenie poplatkov, registre a evidencie, dlhodobé archivovanie
dokumentov, elektronické registratúry, využitie bezvýznamovej identifikácie osôb v informačných
systémoch verejnej správy a pod.
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Podľa posledných správ sa teda očakáva, že výzvy tohto typu sa prenesú na národnú úroveň.

9.
10.

Informačné tabule ako dôležitá súčasť komunikácie s občanmi (pracovný názov)
Chránená dielňa Dom kultúry II. (pracovný názov)

H. Finančné a iné štatistiky
1) Finančná štatistika za všetky schválené projekty za obdobie rokov 2007 - 2010
Finančná štatistika schválených projektov v členení na externé zdroje ( štátny schéma pomoci,
nadačné schémy, eurofondy a fondy EEA a NFM ) a spolufinancovanie ( štruktúrovane
k typom pomoci )
2) Štatistika podaných projektov podľa rokov a žiadateľa za obdobie 2007 - 2010
Štatistika podaných projektov v číselnom vyjadrení podľa organizácií v slede rokov 2007 2010
3) Štatistika projektov podľa žiadateľov a úspešnosti za obdobie rokov 2007 - 2010
Štatistika projektov podľa organizácií s hodnotením úspešnosti projektov v číselnom vyjadrení,
percentuálna miera úspešnosti ako aj vyjadrenie objemu zazmluvnených FP2
4) Prehľad finančných prostriedkov a čerpania v rámci projektov realizovaných
v súčasnosti
Prehľad finančných prostriedkov ( schválených ako NFP, dotácia, grant ) v rámci projektov,
ktoré sa v súčasnosti realizujú v členení na FP schválené, získané, žiadané a ešte nežiadané

FINANČNÁ ŠTATISTIKA
VŠETKY SCHVÁLENÉ PROJEKTY
ZA OBDOBIE ROKOV 2007 - 2010
ZDROJE
Štátne schémy SPOLU
Nadačné schémy SPOLU
Eurofondy SPOLU
Fondy EHP a NFM SPOLU
EXTERNÉ ZDROJE SPOLU
z toho reálne získané (45,22%)
Spolufinancovanie k štátnym schémam SPOLU
Spolufinancovanie k nadačným schémam SPOLU
Spolufinancovanie k eurofondom SPOLU
Spolufinancovanie k fondom EHP a NFM SPOLU
SPOLUFINANCOVANIE SPOLU

Celkové náklady projektov SPOLU
2

FINANCIE v €
488 149,70
13 149,70
5 253 469,12
1 106 166,00
6 860 934,52
3 102 497,82
97 505,93
4 043,35
545 573,63
14 518,00
661 640,91

FINANCIE v Sk
14 705 997,86
396 147,86
158 266 010,71
33 324 356,92
206 692 513,35
93 465 849,33
2 937 463,65
121 809,96
16 435 951,18
437 369,27
19 838 661,19

7 522 575,43 226 625 107,40

FP = Finančné prostriedky
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ŠTATISTIKA PODANÝCH PROJEKTOV PODĽA ROKOV A ŽIADATEĽOV
ZA OBDOBIE ROKOV 2007 - 2010
ORGANIZÁCIA
Mesto Handlová
Mestská knižnica
Jazmín, n.o.
Mestská polícia
ŽŠ MN
ZŠ Školská
ŠBK Handlová
Help,n.o.
ŽŠ MC
MŠ SNP
Plaváreň mesta
Asterion, n.o.
MBK Handlová
SPOLU
neformálna skupina
„Akcia 27“
SPOLU VŠETCI

Rok 2007
4
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0

Rok 2008
15
3
1
1
2
2
1
1
1
0
1
1
0
29
0

Rok 2009
12
3
4
1
2
2
2
0
1
2
0
0
1
30
0

Rok 2010
13
3
2
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
22
1

SPOLU
44
11
9
5
4
4
4
2
2
2
1
1
1
90
1

9

29

30

23

91

ŠTATISTIKA PROJEKTOV PODĽA ŽIADATEĽOV
ZA OBDOBIE ROKOV 2007 - 2010
ORGANIZÁCIA

PODANÉ
PROJEKTY

NESCHVÁLEN
É PROJEKTY

SCHVÁLENÉ
PROJEKTY

PERCENTO
ÚSPEŠNOSTI

PROJEKTY V
HODNOTENÍ

ZAZMLUVNENÉ
FP

3

4

Mesto Handlová
Mestská knižnica5
Mestská polícia6
Plaváreň mesta
Help,n.o.
Jazmín, n.o.7
Asterion, n.o.
ŽŠ MC
ŽŠ MN
ZŠ Školská
MŠ SNP
MBK Handlová
ŠBK Handlová
SPOLU MESTO
neformálna skupina
„Akcia 27“

44
11
5
1
2
9
1
2
4
4
2
1
4
90
1

19
5
2
0
1
2
1
1
2
3
2
1
3
42
0

22
6
3
1
1
6
0
1
2
1
0
0
1
44
1

53,66 %
54,55 %
60,00 %
100,00 %
50,00 %
75,00 %
0,00 %
50,00 %
50,00 %
25,00 %
0,00 %
0,00 %
25,00 %
51,16 %
100,00 %

3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
0

3 779 530,08 €
10 368,73 €
66 993,92 €
516 988,00 €
589 178,00 €
93 991,64 €
0,00 €
958 587,85 €
829 568,01 €
11 363,44 €
0,00 €
0,00 €
4 364,67 €
6 860 934,34 €
5 270,00 €

SPOLU VŠETCI

91

42

45

51,72 %

4

6 866 204,34 €

3

Percento úspešnosti je počítané z počtu už vyhodnotených projektov
Príprava 3 projektov Soc.oddelenia s korektúrami ref.reg.rozvoja, 4 projekty samostatne Soc.oddelenie
5
Príprava 6 projektov MsK s korektúrami ref.reg.rozvoja, 5 samostatne Mestská knižnica
6
Príprava 1 projektu Tarzaniáda III. MsP spolu s ref.reg.rozvoja, 4 projekty na Kamerový systém samostatne
Mestská Polícia
7
Príprava 4 projektov Jazmín,n.o. s korektúrami ref.reg.rozvoja, 5 spoločne s ref.reg.rozvoja
4
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PREHĽAD FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A ČERPANIA
V RÁMCI PROJEKTOV REALIZOVANÝCH V SÚČASNOSTI
ZÍSKANÉ FP /
PRIPÍSANÉ FP
NA ÚČTE
v€

AKTUÁLNE
ŽIADANÉ
FP
v€

EŠTE
NEŽIADANÉ
FP v €

516 988,00

415 133,84

79 895,03

21 959,13

0,00

589 178,00

447 866,09

69 014,06

72 297,85

0,00

824 002,85

777 089,81 €

0,00

43 829,88

3 083,16

772 508,65

0,00

0,00

772 508,65

0,00

72 100,09

14 420,02 €

0,00

57 680,07

0,00

2 561 425,23

0,00

0,00

2 561 425,23

0,00

2 000,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

5 338 202,82

1 579 766,12

230 288,36

3 525 065,18

3 083,16

ZMLUVNE
SCHVÁLENÉ
FP v €

PROJEKT
Rekonštrukcia rozvodov tepla
plavárne Mesta Handlová s cieľom
úspory energie
(Mesto Handlová a Plaváreň)
Handlovský program podpory
vzdelávania a zamestnania
(Help,n.o.)
Prestavba, zateplenie a zariadenie
nových učební - rekonštrukcia
Základnej Školy na ul. Mierové
námestie 27, Handlová
(Mesto Handlová a ZŠ MN)
Technika na čistenie ciest pre
Mesto Handlová
(Mesto Handlová)
Rozvoj služieb starostlivosti o
skupiny občanov ohrozené
sociálnym vylúčením, s osobitným
zreteľom na marginalizovanú
rómsku komunitu v Handlovej
(Mesto Handlová)
SENIOR CENTRUM - komplex
sociálnych služieb v Handlovej
(Mesto Handlová)
Spokojná jeseň života
(Mesto Handlová)
SPOLU

NEOPRÁVNENÉ
FP
PO KONTROLE
v€

Predkladané projekty boli spracované ref.regionálneho rozvoja a strategického plánovania MsÚ
Handlová samostatne, v prípadnej spolupráci s mestskými organizáciami (viď aj poznámky po čiarou
4,5,6,7 ) ako aj s ostatnými oddeleniami MsÚ podľa potreby. Na projektoch sa podieľali v rámci
realizácie technickej dokumentácie pre SP externí spolupracovníci ako napr. Ing. Arch. Patrik Juríček,
Full House, s.r.o., CAD projekt, s.r.o. atď. V rámci realizácie veľkých verejných obstarávaní boli
využité služby externých verejných obstarávateľov ako aj zamestnanca MsÚ - osoby verejne spôsobilej
na výkon VO.

I. Záverom o projektoch ...
Príprava projektov zahŕňa sledovanie výziev; študovanie príručiek a programových dokumentov;
príprava v špecifickej oblasti ktorá je predmetom projektu; spracovávanie projektových žiadostí
a opisov; spracovávanie rozpočtov a rozpočtovanie; spracovávanie zabezpečovanie príloh a čestných
vyhlásení; realizácia prieskumov trhu a verejných obstarávaní s nízkou hodnotou na zabezpečenie
externých služieb príp. prác; spracovanie zmlúv s externými dodávateľmi; spolupráca pri realizácií
technických dokumentácií a stavebných povolení / spolupráca s architektmi ; preklady do anglického
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jazyka tam, kde sa vyžaduje; predkladanie projektov príp. ich obhajoba; komunikácia s Riadiacim
orgánom a jeho zamestnancami; dopĺňanie príloh na vyžiadanie a pod.
Predprípravná fáza realizácie projektov zahŕňa: pravidelná komunikácia so zamestnancami Riadiaceho
orgánu; dopĺňanie príloh pred implementáciou projektu; realizácia a spracovanie prieskumov trhu
a verejných obstarávaní s nízkou hodnotou; spolupráca pri realizácií veľkých verejných obstarávaní;
spracovanie zmlúv s externými dodávateľmi; súčinnosť pri kontrolnom procese Riadiaceho orgánu
a pod.
Implementačná fáza projektov znamená pravidelnú komunikácia so zamestnancami Riadiaceho orgánu
pravidelnú komunikácia s externými dodávateľmi, manažment projektu, realizácia aktivít projektu
samostatne príp. v súčinnosti; priebežný monitoring aktivít projektu, priebežná evaluácia aktivít
projektu, spolupráca na finančnom manažmente projektov v spolupráci s Ekon.oddelením MsÚ.
Monitoring projektov po ukončení znamená pravidelné hodnotenie merateľných kvantitatívnych alt.
kvalitatívnych ukazovateľov projektu s odstupom času - polročné a ročné intervaly, pričom štandardné
monitorovacie obdobie pri projektoch investičných je cca 10 rokov a projektoch sociálnych zvyčajne 5
rokov po celkovom ukončení realizácie projektu. Monitorovanie v tejto fáze znamená tiež aj
reportovanie zistených skutočností Riadiacim orgánom.
Neodmysliteľnou súčasťou je inštitút partnerstva a pri projektoch kde sa to záväzne vyžaduje, to
znamená proces kreovania partnerstva, uzatvárania zmlúv ale najmä intenzívna komunikácia
a spolupráca s partnermi.
Máme pred sebou ešte 5 rokov pre čerpanie eurofondov v rámci súčasného programovacieho obdobia,
pričom predkladanie projektov končí 31.12.2013 a samotná implementácia projektov bude ukončená
31.12.2015. Zároveň máme pred sebou cca 5 rokov príležitostí pre čerpanie Nórskeho Finančného
Mechanizmu a Finančného Mechanizmu EHP a tiež niekoľko rokov príležitostí pre čerpanie
Švajčiarskeho Finančného Mechanizmu...
Spracovala: Silvia Jobová, Mgr.
ref.reg.rozvoja a strat.plánovania MsÚ Handlová
Aktualizácia dňa 20.01.2011
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