P. č.

Zameranie projektu
(názov vystihujúci zámer)

Stručný popis, resp. poznámky

1

8

9

1

Oblasť, na ktorú je projektový zámer orientovaný

Stav pripravenosti projektového zámeru

Ukazovatele výstupov

Oblasť

Kategória

Iné - doplňte

Ukazovateľ / jednotka

Plánovaná hodnota

Stav

Iné - doplňte

10

10a

10b

11

11a

12

12a

1.2.1 Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ JZ
Celková rekonštrukcia a modernizácia priestorov kuchyne
Sociálna infraštruktúra
vrátane jej materiálno-technického
ŠJ ZŠ JZ
vybavenia

Predpokladaný
Predpokladané Spolufinancovani
termín
náklady
realizácie
e mesta
(od - do)
13

14

14a

Školstvo

Kapacita podporeného
zariadenia/stravník

1/420

Spracovaná projektová
dokumentácia

2016

356 000,00 €

356 000,00 €

Spolupráca
s partnerom pri
realizácii

Priorita zámeru
Priorita

Iné – doplňte

15

15a

Budeme realizovať aj bez
Programový rozpočet
prípadnej dotácie

2

1.2.2 Rekonštrukcia elektroinštalácie
v komplexe budov ZŠ JZ

Komplexná rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov Sociálna infraštruktúra

Školstvo

Kapacita podporeného
zariadenia/žiak

1/450

V štádiu úvah

2016 - 2018

100 000,00 €

20 000,00 €

Iné - doplňte

Predpokladané
financovanie
ŠR/Programový
rozpočet

3

1.2.3 Rekonštrukcia kanalizačných
rozvodov a sociálnych zariadení
v komplexe budov ZŠ J. Zemana

Rekonštrukcia kanalizačných rozvodov v troch blokoch a
Sociálna infraštruktúra
rekonštrukcia sociálnych zariadení

Školstvo

Kapacita podporeného
zariadenia/žiak

1/450

V štádiu úvah

2016 - 2020

120 000,00 €

20 000,00 €

Realizácia je závislá od
získania finančných
prostriedkov

Predpokladané
financovanie zo
ŠR/Programový
rozpočet

4

1.2.6 Modernizácia areálu a vnútorného
materiálno-technického vybavenia
komplexu budov MŠ Nábrežná

Školstvo

Kapacita podporeného
zariadenia/dieťa

1/206

V štádiu úvah

2016 - 2020

500 000,00 €

150 000,00 €

Iné - doplňte

Predpokladané
financovanie z
IROP/Programový
rozpočet-exteriér

Revitalizácia areálu pri MŠ Nábrežná a elokovaných
pracoviskách, rekonštrukcia rozvodov kúrenia,
elektroinštalácie, podláh, WC a kuchyne v budove MŠ
Nábrežná

Sociálna infraštruktúra

410

V štádiu úvah

2016 - 2020

300 000,00 €

150 000,00 €

Iné - doplňte

Predpokladané
financovanie z OP
Kvalita životného
prostredia (časť
investície)/Programov
ý rozpočet (strecha,
dvor.plochy)

Počet novopostavených
bytových jednotiek

48

V štádiu úvah

2017-2020

2 500 000,00 €

200 000,00 €

Realizácia je závislá od
získania finančných
prostriedkov

Predpokladané
financovanie zo
ŠFRB/Programový
rozpočet

Kultúra

Počet zorganizovaných
podujatí (besied,
prednášok, výstav)/rok

5

Pripravené povolenia,
stanoviská

2016-2017

272 000,00 €

200 000,00 €

Budeme realizovať aj bez
prípadnej dotácie

Predpokladané
financovanie zo
ŠR/Programový
rozpočet

Šport, voľný čas

Rozloha upraveného
areálu v m2

300 + 500

V štádiu úvah

2018 - 2020

30 000,00 €

30 000,00 €

Budeme realizovať aj bez
Programový rozpočet
prípadnej dotácie

Spracovanie štúdie ku komplexnej rekonštrukcii KD výmena okien, vybudovanie kanalizácie, kúrenie a oprava Sociálna infraštruktúra
fasády budovy

Kultúra

Počet vypracovaných
štúdií

1

V štádiu úvah

2017-2020

6 000,00 €

6 000,00 €

Zámer je v súčasnosti len v
Programový rozpočet
polohe úvah

Spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie + stavebné
Sociálna infraštruktúra
povolenie k výstavbe multifunkčnej haly

Kultúra

Počet vypracovaných
štúdií a PD

2

V štádiu úvah

2017-2020

15 000,00 €

15 000,00 €

Budeme realizovať aj bez
Programový rozpočet
prípadnej dotácie

Kultúrne a historické
pamiatky

Počet obnovených
kultúrnych pamiatok

1

Spracovaná projektová
dokumentácia

2015-2017

Kultúrne a historické
pamiatky

Počet obnovených
kultúrnych pamiatok

1

Pripravené povolenia,
stanoviská

2015

8 540,00 €

8 540,00 €

Počet vybudovaných
objektov

1

Hotové VO, vybraný
dodávateľ

2015

125 154,00 €

125 154,00 €

Iné - doplňte

Programový rozpočet

5

1.2.7 Komplexná rekonštrukcia budovy
a areálu Základnej umeleckej školy

Výmena strešnej krytiny, odizolovanie základov,
rekonštrukcia fasády, revitalizácia areálu ZUŠ

Sociálna infraštruktúra

Školstvo

Počet žiakov
navštevujúcich ZUŠ

6

1.4.1 Výstavba nájomných bytov v meste
Nová Baňa

Výstavba 48 nájomných bytov vrátane technickej
infraštruktúry

Sociálna infraštruktúra

Bývanie

7

1.5.1 Zriadenie moderného Kultúrneho
centra v meste Nová Baňa

Realizácia stavebných úprav spolu so zmenou dispozície,
vrátane príslušných rozvodov, počítačovej siete, výťahu Sociálna infraštruktúra
atď., vrátane interiérového vybavenia

8

1.5.2 Úprava areálu KD Bukovina a areálu
Zvonička na oddychovú zónu

9

1.5.3 Rekonštrukcia KD Štále

10

1.5.4 Výstavba multifunkčnej haly pre
kultúrne a športové podujatia

11

Revitalizácia areálov a umiestnenie altánku a herných
prvkov pre deti

Sociálna infraštruktúra

2.3.1 Obnova Súsošia sv. Trojice (III. – V. Realizácia III. - V. etapy reštaurátorských prác v zmysle
Cestovný ruch
Návrhu na reštaurovanie
etapa reštaurátorských prác)

20 000 - rok 2015
Budeme realizovať aj bez
151 488,00 € 20 000 - rok 2016
prípadnej dotácie
20 000 - rok 2017

Predpokladané
financovanie zo
ŠR/Programový
rozpočet

12

2.3.2 Rekonštrukcia historickej budovy
Zvonice na Zvoničke

13

2.4.1 Výstavba sociálnych zariadení, spŕch
a šatní v rekreačnej oblasti Tajch

Výstavba WC, spŕch, požičovne bicyklov a bufetu
vrátane infraštruktúry

Cestovný ruch

Iné - doplňte

14

2.4.2 Revitalizácia vodnej nádrže Tajch

Sfunkčnenie manipulačného systému, oprava
bezpečnostného prepadu a vyčistenie vodnej nádrže

Životné prostredie

Prevencia pred prírodnými
vodné stavby
nešťastiami

Počet zrealizovaných
opatrení

3

Spracovaná projektová
dokumentácia

2018-2020

250 000,00 €

25 000,00 €

Budeme realizovať aj bez
prípadnej dotácie

Predpokladané
financovanie z OP
KŽP/Programový
rozpočet

15

2.4.3 Výstavba turistickej rozhľadne Háj

Výstavba výhľadne Háj, úprava okolia, vybudovanie
sedenia

Cestovný ruch

Agroturistika

Počet postavených
rozhľadní

1

Pripravené povolenia,
stanoviská

2015

80 000,00 €

80 000,00 €

Iné - doplňte

Programový rozpočet

16

2.5.1 Vybudovanie odstavného pruhu pri
základných školách

Stavebnou úpravou jestvujúceho chodníka vytvorenie
odstavného pruhu

Technická infraštruktúra

Doprava, komunikácie,
MHD

Dĺžka odstavného pruhu v
m

Spracovaná štúdia

2017

140 000,00 €

140 000,00 €

17

2.5.2 Výstavba verejných WC na ul.
Cintorínska

Vybudovanie hygienického zariadenia v blízkosti
Námestia sv. Alžbety, na ul. Cintorínska

Technická infraštruktúra

Iné - doplňte

2015

40 000,00 €

40 000,00 €

18

2.5.3 Rozšírenie kapacity parkovacích
miest v meste Nová Baňa

Úprava porastov, vytýčenie siete, zameranie pozemkov
geodetom

Technická infraštruktúra

19

2.5.4 Modernizácia verejného osvetlenia
(etapy)

Vypracovanie PD, výmena pôvodných svietidiel a
doplnenie príslušenstva

Technická infraštruktúra

Oprava strechy, drevených častí a fasády budovy zvonice Cestovný ruch

poskytnutie služieb

140

Počet postavených
objektov verejných WC

1

Iné - doplňte

Doprava, komunikácie,
MHD

Počet spevnenej plochy
2
m

1200

V štádiu úvah

2017-2020

10 000,00 €

10 000,00 €

Verejné osvetlenie

Počet vymenených a
doplnených svietidiel

784

Spracovaná štúdia

2015

750 000,00 €

37 500,00 €

občianska vybavenosť

v štádiu
vyprac.PD

Budeme realizovať aj bez
Programový rozpočet
prípadnej dotácie

Budeme realizovať aj bez
Programový rozpočet
prípadnej dotácie

Iné - doplňte

Programový rozpočet

Budeme realizovať aj bez
Programový rozpočet
prípadnej dotácie

Iné - doplňte

Predpokladané financovanie
z OP Konkurencieschopnosť
a hospodársky
rast/Programový rozpočet

16

20

Doprava, komunikácie,
MHD

Počet vypracovaných
štúdií

Životné prostredie

Zhodnocovanie odpadu

Zníženie množstva
zmesového komunálneho
odpadu v %

Technická infraštruktúra

Kanalizácia, čistiareň
odpadových vôd

Dĺžka novovybudovanej
kanalizácie v bm

2.5.5 Dopravná situácia na ulici Kollárová Vypracovanie štúdie k stavebnej úprave na ulici Kollárova Technická infraštruktúra

21

3.1.1 Modernizácia a zefektívnenie
nakladania s komunálnym odpadom,
systému triedeného zberu zložiek
komunálnych odpadov a ich úprava

Modernizácia vozového a technologického vybavenia
zberných dvorov, dobudovanie kompostárne,
environmentálna osveta správcov budov, organizácií,
podnikateľov a obyvateľov

22

3.2.1 Vybudovanie a rozšírenie
kanalizačnej siete - ul. Kamenárska

Spracovanie PD a vybudovanie kanalizácie na ul
Kamenárska

23

3.3.1 Zateplenie budovy Podnikateľského
centra/Kultúrneho centra

Zateplenie obvodových stien, strešnej konštrukcie a
stropov, výmena okien a dverí

Životné prostredie

Iné - doplňte

Energetická efektívnosť

Zníženie energetickej
náročnosti budovy v %

24

3.3.2 Lesnícko-environmentálne opatrenia
– ochrana biotopov vtáctva

Ochrana biotopov vtáctva na území lesných porastov
obhospodarovaných Mestskými lesmi s.r.o.

Životné prostredie

Ochrana prírody

Ochrana biotopov vtáctva

Rozloha územia v ha, na ktorom
sú realizované lesníckoenvironmentálne opatrenia

25

3.3.3 Lesná dopravná sieť

Revitalizácia lesnej dopravnej siete

Životné prostredie

Prevencia pred prírodnými
nešťastiami

26

3.3.4 Protipožiarne opatrenia

Revitalizácia protipožiarnych opatrení - ciest, záchytných
Životné prostredie
zariadení

Prevencia pred prírodnými
nešťastiami

27

3.4.1 Modernizácia vykurovacieho systému
v komplexe budov ZŠ J. Zemana

28

3.5.1 Vybudovanie NCH Zbojnícke
studničky

1

30

V štádiu úvah

2015

2 500,00 €

V štádiu úvah

2016 - 2020

1 800 000,00 €

1 509

Spracovaná projektová
dokumentácia

2016 - 2020

1 500 000,00 €

50,9

Hotové VO, vybraný
dodávateľ

2015

230 282,00 €

2636

V štádiu úvah

2016 - 2020

30 000,00 €

Dĺžka existujúcej lesnej
dopravnej siete v km

68

V štádiu úvah

2016 - 2020

300 000,00 €

Dĺžka existujúcich
protipožiarnych ciest v km

68

V štádiu úvah

2016 - 2020

2 500,00 €

Zámer je v súčasnosti len v
Programový rozpočet
polohe úvah

Predpokladané
financovanie z OP
90 000,00 €
Kvalita životného
prostredia/Programov
ý rozpočet
Predpokladané
Zámer je v súčasnosti len v financovanie z OP
polohe úvah
Kvalita životného
prostredia
Realizácia je závislá od
získania finančných
prostriedkov

Iné - doplňte

Predpokladané
financovanie z
Environmentálneho
fondu/Programový
rozpočet

Zámer je v súčasnosti len v
polohe úvah

Predpokladané
financovanie z
Programu rozvoja
vidieka

30 000,00 €

Zámer je v súčasnosti len v
polohe úvah

Predpokladané financovanie
z Programu rozvoja
vidieka/Programový
rozpočet

150 000,00 €

15 000,00 €

Zámer je v súčasnosti len v
polohe úvah

Predpokladané financovanie
z Programu rozvoja
vidieka/Programový
rozpočet

43 111,00 €

Životné prostredie

Iné - doplňte

Energetická efektívnosť

Kapacita podporeného
zariadenia/žiak

1/450

V štádiu úvah

2016 - 2020

150 000,00 €

7 500,00 €

Zámer je v súčasnosti len v
polohe úvah

Predpokladané financovanie
z OP Kvalita životného
prostredia/Programový
rozpočet

Vybudovanie náučného chodníka spájajúceho jednotlivé
studničky (4), vodné diela, územie mokrade v blízkosti Životné prostredie
vodnej nádrže Tajch.

Iné - doplňte

Environmentálna výchova

Počet návštevníkov
NCH/rok

1000

V štádiu úvah

2016-2017

12 000,00 €

1 200,00 €

Iné - doplňte

Predpokladané financovanie
z Environmentálneho
fondu/Programový rozpočet

Výmena rozvodov ústedného kúrenia, výmena kotlov,
vyregulovanie sústavy

StVS a.s.

.

ZÁSOBNÍK PROJEKTOV
1

1.2.4 Modernizácia vybavenia učební ZŠ J.
Zemana

2

1.2.5 Modernizácia vybavenia ZŠ J.
Zemana učebnými pomôckami

3

1.2.8 Modernizácia vybavenia ZUŠ
učebnými pomôckami

Vybavenie tried hudobnými nástrojmi

4

1.2.9 Rekonštrukcia a modernizácia
budovy, sály a areálu CVČ

5

1.3.1 Spracovanie Komunitného plánu
sociálnych služieb mesta Nová Baňa

6

1.3.2 Montáž výťahu v DSS Hrabiny –
stredisko DDaDSS

7

1.5.5 Rekonštrukcia a modernizácia areálu
kúpaliska na celoročné využitie

Spracovanie štúdie ku komplexnej rekonštrukcii a
revitalizácii areálu

8

1.6.1 Rozvoj a podpora partnerskej
spolupráce

Zorganizovanie stretnutí sociálno-ekonomických
partnerov podieľajúcich sa na rozvoji mesta

9

2.3.3 Sprístupnenie Radnej siene verejnosti

Oprava podlahy, osvetlenia, krytov radiátorov, inštalácia
Cestovný ruch
info boxu a spracovanie propagačného materiálu

Kultúrne a historické
pamiatky

Počet návštevníkov/rok

10

2.3.4 Postavenie repliky Potterovho
ohňového stroja

Spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie k výstavbe
Cestovný ruch
repliky Potterovho ohňového stroja

Kultúrne a historické
pamiatky

Počet vypracovaných
štúdií a PD

11

2.3.5 Stretnutie banských miest a obcí
Slovenska - zorganizovanie podujatia v
meste Nová Baňa

Zorganizované podujatie

Vybaviť všetky učebne podľa požiadaviek štátneho
vzdelávacieho programu určeného MŠVVaŠ SR

Sociálna infraštruktúra

Školstvo

Počet žiakov
navštevujúcich ZŠ

450

Iné - doplňte

Minimálne
vybavenie tried

2015-2018

95 000,00 €

Budeme realizovať aj bez
prípadnej dotácie

Predpokladané
financovanie zo ŠR

Vybaviť všetky učebne učebnými pomôckami podľa
požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu určeného Sociálna infraštruktúra
MŠVVaŠ SR

Školstvo

Počet žiakov
navštevujúcich ZŠ

450

Iné - doplňte

Vybavenie tried
pomôckami

2015-2018

10 000,00 €

Budeme realizovať aj bez
prípadnej dotácie

Predpokladané
financovanie zo ŠR

Sociálna infraštruktúra

Školstvo

Počet žiakov
navštevujúcich ZUŠ

410

Iné - doplňte

Vybavenie tried
pomôckami

2015-2018

40 000,00 €

Budeme realizovať aj bez
prípadnej dotácie

Predpokladané
financovanie zo ŠR

Rekonštrukcia a revitalizácia budovy, sály a areálu

Sociálna infraštruktúra

Školstvo

Počet žiakov
navštevujúcich CVČ

173

V štádiu úvah

2016-2020

70 000,00 €

Budeme realizovať aj bez
prípadnej dotácie

Predpokladané
financovanie zo ŠR

Zhotovenie viacročného dokumentu zameraného na
poskytovanie sociálnych služieb

Sociálna infraštruktúra

Sociálna vybavenosť

Počet spracovaných
koncepčných dokumentov

1

Iné - doplňte

2015 - 2016

2 000,00 €

Prístavba zvislej plošiny - zabezpečenie bezbariérovosti
Sociálna infraštruktúra
zariadenia

Sociálna vybavenosť

Počet klientov zariadenia

20

Pripravené povolenia,
stanoviská

2015

31 740,00 €

Sociálna infraštruktúra

Šport, voľný čas

Počet vypracovaných
štúdií

1

V štádiu úvah

2018-2020

10 000,00 €

10 000,00 €

Zámer je v súčasnosti len v
Programový rozpočet
polohe úvah

Sociálna infraštruktúra

Iné - doplňte

10

Iné - doplňte

2015 - 2020

1 000,00 €

1 000,00 €

Budeme realizovať aj bez
Programový rozpočet
prípadnej dotácie

150

Pripravené povolenia,
stanoviská

2016 - 2018

9 000,00 €

9 000,00 €

Budeme realizovať aj bez
Programový rozpočet
prípadnej dotácie

2

V štádiu úvah

2016 - 2020

10 000,00 €

10 000,00 €

Budeme realizovať aj bez
Programový rozpočet
prípadnej dotácie

1

V štádiu úvah

2017

10 000,00 €

10 000,00 €

Zámer je v súčasnosti len v
Programový rozpočet
polohe úvah

Zorganizovanie podujatia k stretnutiu banských miest a
obcí Slovenska

Cestovný ruch

Iné - doplňte

Strategické plánovanie v
sociálnej oblasti

Miestna a regionálna
spolupráca

partnerská spolupráca

Počet sociálnoekonomických partnerov
zapojených do
regionálneho rozvoja v %

Spracovaná
analytická časť

2 000,00 €

Budeme realizovať aj bez
Programový rozpočet
prípadnej dotácie

Realizácia je závislá od
získania finančných
prostriedkov

Predpokladané
financovanie z VÚC

sociálnoekonomický
partner mesta

12

2.5.6 Oprava a obnova miestnych
komunikácií a chodníkov

Oprava a obnova komunikácií a chodníkov v meste

Technická infraštruktúra

Doprava, komunikácie,
MHD

Počet spevnenej plochy
m2

13

2.5.7 Modernizácia autobusových
prístreškov

Zmodernizovanie autobusových prísteškov

Technická infraštruktúra

Doprava, komunikácie,
MHD

14

2.5.8 Rozšírenie monitorovacieho
kamerového systému mesta Nová Baňa

15

2.5.9 Modernizácia mestskej tržnice

Zmodernizovanie predajných stánkov

16

2.5.10 Rozšírenie mestského rozhlasu VISO (etapy)

Realizácia ďalšej etapy mestského rozhlasu

17

2.6.1 Podpora vzdelávania zamestnancov a
zvyšovanie kvality práce

18

2.6.2 Sprístupnenie a zlepšenie
poskytovania elektronických služieb
občanom na úrovni samosprávy

19

3.3.5 Revitalizácia územia parku a
nádvoria pri budove Radnice

20

3.4.2 Oprava strechy budovy kina Vatra

19899

V štádiu úvah

2016-2020

50 000,00 €

50 000,00 €

Zámer je v súčasnosti len v
Programový rozpočet
polohe úvah

Počet zmodernizovaných
autobusových prístreškov

18

V štádiu úvah

2016-2020

45 000,00 €

45 000,00 €

Zámer je v súčasnosti len v
Programový rozpočet
polohe úvah

Iné - doplňte

bezpečnosť

Počet monitorovacích
kamerových systémov

10

V štádiu úvah

2016-2020

23 400,00 €

11 700,00 €

Zámer je v súčasnosti len v RVPK/Programový
polohe úvah
rozpočet

Technická infraštruktúra

Iné - doplňte

Služba občanovi

Počet vymenených
predajných stánkov

20

V štádiu úvah

2016-2020

20 000,00 €

20 000,00 €

Zámer je v súčasnosti len v
Programový rozpočet
polohe úvah

Technická infraštruktúra

Obecný rozhlas

5

V štádiu úvah

2016-2020

28 000,00 €

28 000,00 €

Zámer je v súčasnosti len v
Programový rozpočet
polohe úvah

Zorganizovanie viacblokového odborného vzdelávania
zamestnancov

Iné - doplňte

Iné - doplňte

Služby verejnej správy

Počet preškolených
zamestnancov

45

V štádiu úvah

2015 - 2020

30 000,00 €

30 000,00 €

Budeme realizovať aj bez
Programový rozpočet
prípadnej dotácie

Zavedenie a sprístupnenie elektronických služieb

Iné - doplňte

Iné - doplňte

Služby verejnej správy

Počet zavedených
elektronických služieb

30

V štádiu úvah

2016 - 2020

Iné - doplňte

Ochrana a tvorba zložiek
životného prostredia

Počet vypracovaných
štúdií

1

V štádiu úvah

2016-2020

21 500,00 €

5 000,00 €

Zámer je v súčasnosti len v
Programový rozpočet
polohe úvah

320

V štádiu úvah

2015 - 2018

30 000,00 €

30 000,00 €

Zámer je v súčasnosti len v
Programový rozpočet
polohe úvah

Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste Technická infraštruktúra

Spracovanie štúdii k revitalizácii územia parku a nádvoria
Životné prostredie
pri budove Radnice

Výmena krytiny

Sociálna infraštruktúra

Kultúra

Počet hlasičov mestského
rozhlasu s príslušenstvom

Plocha strechy v m2

1 €/obyv./rok 1 €/obyv./rok
7 Budeme realizovať aj bez
Programový rozpočet
prípadnej dotácie
7 500,00 €/rok
500,00 €/rok

