Zateplenie Mestského úradu a Zateplenie budovy
podnikateľského centra
Cieľ projektu

Cieľom projektu bolo zateplenie budovy podnikateľského centra.

Termín realizácie projektu

04/2015-08/2015

Čerpaný NFP
Spolufinancovanie mesta

185.270,80 EUR
9.751,10 EUR

V roku 2014 podalo mesto Nová Baňa žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na projekt „Zateplenie
Mestského úradu a Zateplenie budovy podnikateľského centra“.
Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov boli použité na zateplenie budovy podnikateľského centra. Samotné
zateplenie riešilo zateplenie strechy, výmenu okien a vstupných dverí aj zadných a kompletnú obnovu obvodových
stien s aplikovaním novej tenkovrstvovej omietky.
Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie
z Environmentálneho fondu číslo 105597/L1-54/14 zo dňa 02.12.2014 bolo Mestu Nová Baňa schválené poskytnutie
podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu.

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Environmentálneho fondu.
Za obsah projektu je výlučne zodpovedné mesto Nová Baňa.

Ochrana knižničného fondu
Mestskej knižnice v Novej Bani

Cieľ projektu

Cieľom projektu je ochrana knižničného fondu formou vytvorenia podmienok
jeho vhodného a metodicky správneho uloženia – nákup nábytku, ktorým
chceme dosiahnuť aj prostredníctvom tohto projektu, a tým spomaliť alebo
zastaviť prirodzený proces degradácie knižničných dokumentov.

Termín realizácie projektu

máj 2015 – november 2015

Získaný NFP
Spolufinancovanie mesta

7.800 EUR
4.200 EUR

Jednou z príležitosti knižnice je možnosť prispieť a ovplyvniť rast kvality života obyvateľstva vytvorením
podmienok pre slobodný a rovnoprávny prístup k vysokokvalitným informáciám. Zámerom mesta Nová Baňa je
vytvoriť tieto vhodné podmienky a tým umožniť obyvateľom realizovať svoje ústavné právo na informácie.
Neustále sa zvyšujúce finančné nároky na obstarávanie kníh majú za následok tiež zvyšujúce sa nároky na
ochranu knižničného fondu. Realizáciou projektu – obstaraním vhodných knižničných regálov a informačnoobslužného pultu – zabezpečíme pre čitateľov a používateľov knižničných služieb všetkých vekových a sociálnych
skupín ochranu knižného fondu a zároveň zvýšime komfortnosť návštevníkov knižnice zvýšením prehľadnosti
a metodicky správneho uloženia knižničných dokumentov a zatraktívnenie priestorov mestskej knižnice. Ochrana
knižného fondu nie je luxusom, ale nevyhnutnou náležitosťou kultúrneho života, ktoré si každý národ musí
uchovať.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Doplnenie a aktualizácia
knižničného fondu
Cieľ projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie kontinuálnej aktuálnosti a dopĺňania
knižničného fondu v čo najširšom rozsahu a tým zvýšiť jeho atraktivitu pre
čitateľov.

Termín realizácie projektu

máj 2015 – november 2015

Získaný NFP
Spolufinancovanie mesta

2.000 EUR
500 EUR

Mestská knižnica v Novej Bani, ako verejná knižnica miestneho až mikroregionálneho významu, má záujem si
udržať pozíciu inštitúcie poskytujúcej kvalitné a aktuálne knižnično-informačné služby. Projekt je určený
obyvateľom mesta a regiónu, pre všetkých čitateľov a návštevníkov knižnice, pre žiakov základných škôl, pre
študentov stredných a vysokých škôl, mládež, dospelých čitateľov vrátane najstaršej kategórie dôchodcov
a občanov všetkých znevýhodnených skupín.
Z tohto dôvodu každoročne dopĺňame knižničný fond, ktorý dnes ponúka už viac ako 25 809 titulov, avšak len
v rozsahu aký nám umožňujú naše finančné možnosti. Cieľ tohto projektu je v súlade so Strategickou oblasťou 2:
Budovanie, trvalé uchovanie, rozvoj a ochrana knižnično-informačných služieb, ktorá je zahrnutá v navrhovanej
Stratégii rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015-2020.
Realizáciou projektu podporíme a udržíme počet čitateľov, zvýšime počet výpožičiek, naďalej zabezpečíme
prepojenie a sprístupňovanie dát, informácií a poznatkov a vytvoríme vhodné podmienky pre zvyšovanie
vedomostnej úrovne občanov.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Obnova Súsošia sv. Trojice,
Bernolákova ul., Nová Baňa
III. etapa (NKP č.1255)
Cieľ projektu

Cieľom projektu je postupnou realizáciou jednotlivých etáp v súlade s Návrhom
na reštaurovanie spracovaným Mgr. Igorom Hovoričom zamedziť ďalšej
degradácii národnej kultúrnej pamiatky a vrátiť jej pôvodný historický výraz.

Termín realizácie projektu

august 2015 – november 2015

Získaný NFP

13.000 EUR
20.000 EUR

Spolufinancovanie mesta

Mesto Nová Baňa má bohatú históriu. K jeho dominantným pamiatkam patrí okrem historickej budovy
radnice aj Súsošie sv. Trojice. Umiestnené bolo pred budovu radnice v rokoch 1843-1846 a je umeleckoarchitektonickým ťažiskom južnej časti námestia. Autorom tohto neskoroklasicistického diela je sochár Jozef
Neuschl-Faragó.
Obsahom tretej etapy obnovy je pokračovanie v čistení sochárskej výzdoby, odsoľovanie a stabilizácia solí,
spevnenie kamennej hmoty a realizovanie časti tmelenia, plastickej rekonštrukcii architektúry a kamennej hmoty.
Postupnou realizáciou projektu v rámci plánovaných V. etáp sa dosiahne finálny výsledok, ktorým bude
záchrana národnej kultúrnej pamiatky, zamedzenie jej ďalšej degradácie a prinavrátenie jej pôvodného
historického výrazu.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Modernizácia verejného osvetlenia
v meste Nová Baňa
Cieľ projektu
Termín realizácie projektu
Výška poskytnutého NFP
Spolufinancovanie mesta

Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti
verejného osvetlenia v meste Nová Baňa
júl 2015 – júl 2016

656 397,25 EUR
136 396,77 EUR

Realizáciou projektu sa výrazne zníži energetická náročnosť prevádzky verejného osvetlenia, čím projekt
prispeje k udržateľnosti na úrovni environmentálnych kritérií ako aj na úrovni ekonomickej udržateľnosti,
keďže rekonštrukcia verejného osvetlenia prispeje k úspore finančných zdrojov v súčasnosti nutných na
prevádzku. Modernizáciou verejného osvetlenia sa zabezpečí:
• inštalácia moderných LED so špecifikáciou,
• zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia a zlepšenie dopadov na životné prostredie,
• zníženie nákladov na údržbu, modernizáciu a unifikáciu svetelných telies,
• zvýšenie estetického vzhľadu mesta,
• vytvorenie plánovanej kontroly a údržby verejného osvetlenia a zabezpečenie prehľadnej evidencie
prevádzky každého svetelného bodu, dosiahnutie úspor elektrickej energie pri prevádzke osvetľovacej
sústavy pri zlepšení kvality a kvantity svetelných bodov a zároveň dosiahnutie zvýšenia svetelnotechnických vlastností osvetľovacej sústavy.
Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskej únie
v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
www.economy.gov.sk

