
Aktuálne projektové informácie – marec 2023 
 
Spracovanie a odoslanie: 

- spracované a odoslané žiadosti o poskytnutie dotácie:  
o BANÍCKY PORIADOK – III. ROČNÍK vo výške 2 600 eur na účel 

zakúpenia krojov/krojového vybavenia a podpory podujatia; 
o Nákup knižničného fondu do Mestskej knižnice Nová Baňa vo výške 

4 500 eur na doplnenie 500 kusov knižných publikácií v rôznych žánroch; 
o ENERGODOTÁCIE za zemný plyn v období 01/2023 vo výške 2 115 eur 

na krytie zvyšných nákladov za dodávku komodity vo výške 99 EUR za MWh 
na oprávnené odberné miesta mesta Nová Baňa; 

o Revitalizácia verejného priestranstva Nová Baňa vo výške 5 500 eur 
ako doplnková infraštruktúra Cintorínskej ulice prostredníctvom mestského  
mobiliáru s výsadbou parkovej zelene; 

o Realizácia projektovej dokumentácie na konzerváciu 
a sprístupnenie archeologických nálezov autentických základov 
Potterovho stroja vo výške 5 460 eur; 

- odoslaná následná monitorovacia správa č.4 projektu Obstaranie záhradných 
kompostérov v meste Nová Baňa.  
 

Pripravujeme: 
- VN TAJCH – podanie žiadosti o finančné prostriedky z úveru Envirofondu na 

základe schváleného uznesenia č. 29/2023 z februárového mestského 
zastupiteľstva so zámerom opravy havárie a zlepšenia kvality vody vodnej nádrže. 

 
Ďalšie informácie: 

- žiadosť ZELENÁ ŠKOLA = ZELENÉ TIENENIE v spolupráci so ZŠ Jána Zemana na 
vytvorenie tieňovej relaxačnej zóny z  programu Zelené oázy 2023 nebola 
podporená;   

- projekt CIZS: dňa 15.2.2023 sa uskutočnila z Ministerstva zdravotníctva SR  
KONTROLA NA MIESTE; 

- projekt Revitalizácia vnútroblokov „Sídlisko VSTUP“: dňa 15.2.2023 sa 
uskutočnilo odprezentovanie realizačných prác v nasledujúcich mesiacoch ako bod 
programu Komisie územného plánu, životného prostredia a majetku a začiatkom 
marca sa uskutočnilo prevzatie staveniska realizačnou firmou; 

- možnosť podania žiadosti do Participatívneho rozpočtu mesta Nová Baňa do 
31.3.2023;  

- celoročná možnosť zapojenia sa do projektu „Adoptuj si zastávku v meste Nová 
Baňa.“ 

 
Všetky aktuálne informácie nájdete v banneri EUROFONDY/PROJEKTY na webovej stránke 
mesta.  
 
 
 

PhDr. Lenka Šubová 
manažér projektov, komunikácie, propagácie 

 
 


