WIFI pre Teba v meste Nová Baňa

Cieľ projektu

je pokrytie verejných priestranstiev a budov v meste s Wifi pripojením
napr. zóny v centre mesta, zastávky, ulice, mestský úrad a mestské budovy,
kultúrny dom, ihrisko, zdravotné stredisko, školský dvor mimo vyučovania,
mestské haly, verejné knižnice, múzea, verejné parky a námestia a pod.

Termín realizácie projektu

12 mesiacov je realizácia projektu
*možná zmena termínu reálnou situáciou projektu = 05/2019 – 04/2020 (plánovaný)

Výška poskytnutého NFP – 95%

14 250 EUR

Spolufinancovanie mesta – 5%

750 EUR

Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov v území mesta na miestach komunitného života, ktoré
poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej
rýchlosti 30 Mbit/s, ktorá bude garantovaná počas celej doby projektu a jeho udržateľnosti.
Predmetom projektu je nákup HW a krabicového systému na umiestnenie 10 prístupových bodov na území mesta.
Cieľovou skupinou sú obyvatelia a návštevníci mesta Nová Baňa.
Miesto realizácie: územie mesta Nová Baňa.
Merateľný ukazovateľ: vznik 10 prístupových bodov pre bezplatné WIFI pripojenie na verejných priestranstvách.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Rozšírenie mestského kamerového
systému v meste Nová Baňa

Cieľ projektu
Termín realizácie projektu
Získaný grant
Spolufinancovanie mesta

Cieľom projektu je systematické a kontinuálne monitorovanie exponovaných
lokalít obytných zón mesta Nová Baňa za účelom zvýšenia bezpečnosti, ochrany
zdravia a majetku občanov a iných subjektov pôsobiacich v meste v rámci
terciálnej a situačnej prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

november 2019 – december 2020

9.000 EUR
2.250 EUR

Výsledkom projektu využívanie špeciálnych monitorovacích kamier, ktoré budú 24 hodín denne monitorovať
trestnou činnosťou a porušovaním verejného poriadku exponované obytné zóny. Obsluha systému,
vyhodnocovanie, prípadne uchovávanie takto získaných dôkazných prostriedkov bude zabezpečované pracoviskom
mestskej polície, kde sa nachádza ovládacie zariadenie pre kamery, monitory a záznamové zariadenie.
V rozšírenom monitorovacom kamerovom systéme je uvažované s osadením kamier, vysoko odolných voči
vonkajším vplyvom. Tieto kamery budú nadväzovať na existujúci systém monitorovacieho kamerového systému
v meste.

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality“.

Akvizícia knižničného fondu
Nová Baňa
Cieľ projektu bolo zabezpečenie kontinuálnej aktuálnosti a dopĺňania
knižničného fondu v čo najširšom rozsahu a tým zvýšiť jeho atraktivitu pre
čitateľov.

Cieľ projektu
Termín realizácie projektu
Získaný grant
Spolufinancovanie mesta

júl 2019 – jún 2020

2.500 EUR
200 EUR

Mestská knižnica v Novej Bani, ako verejná knižnica miestneho až mikroregionálneho významu, poskytuje svoje služby širokému
spektru návštevníkov všetkých vekových kategórií, všetkých sociálnych skupín a organizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia.
Odomyká svoje brány pre takmer 15 000 obyvateľov mikroregiónu, ktorí milujú literatúru a túžia po poznaní.
Zámerom knižnice je udržať si pozíciu inštitúcie poskytujúcej kvalitné a aktuálne knižnično-informačné služby, zabezpečovať,
systematicky budovať a sprístupňovať knižničné fondy a informačné zdroje pre potreby vedy, výskumu, vzdelávania, inovácií,
podpory osobného rozvoja a trávenia voľného času. Každoročne dopĺňame knižničný fond, ktorý dnes ponúka už viac ako 26 000
titulov, avšak len v rozsahu aký nám umožňujú naše finančné možnosti. Projektom chceme dosiahnuť cieľ v súlade so Stratégiou
rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015-2020, ktorým je zabezpečenie kontinuálnej aktuálnosti a dopĺňania knižničného
fondu v čo najširšom rozsahu.
Realizáciou projektu podporíme a udržíme počet čitateľov a zvýšime počet výpožičiek, ktorý má v posledných rokoch stúpajúcu
tendenciu. Tento trend potvrdzuje našu činnosť – zabezpečenie prepojenia a sprístupňovania dát, informácií, poznatkov a
zvyšovanie vedomostnej úrovne občanov.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Doplnenie interiérového vybavenia
Mestskej knižnice Nová Baňa
Cieľ projektu je zakúpenie interiérového vybavenia pre používateľov knižnice
ako skvalitnenie a poskytnutie služby vyššieho štandardu vo všetkých
oddeleniach a priestoroch presťahovanej mestskej knižnice.

Cieľ projektu
Termín realizácie projektu
Získaný grant
Spolufinancovanie mesta

júl 2019 – jún 2020

4.000 EUR
1.000 EUR

Mestská knižnica v Novej Bani, ako verejná knižnica miestneho až mikroregionálneho významu, poskytuje svoje služby širokému
spektru návštevníkov všetkých vekových kategórií, všetkých sociálnych skupín a organizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia.
Realizácia projektu spočíva: priestory knižnice - oddelenie dospelých, vrátane priestoru na besedy, čitáreň, oddelenie detské,
vstupné priestory a šatňa boli doplnené o nasledovné interiérové vybavenie: 4 ks kreslo na čítanie, 2 ks pohovka, 50 ks stolička na
besedu, 1 ks koberec do dospelého oddelenia, 4 ks stôl, 8 ks stolička, 2 ks regál na noviny, 1 ks otočný regál, 1 sada guľaté podsedáky
na čítanie, 1 ks koberec do detského oddelenia, 3 ks malý stôl, 4 ks korkových tabúľ, 2 ks stojan formátu "A", 1 ks knižničný vozík,
2 ks úložných boxov s 8 miestami na odkladanie vecí, 2 ks lavičky a 2 ks sady vešiakov na kabáty.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Vybavenie školskej knižnice
v Základnej škole Jána Zemana
Nová Baňa
Cieľ projektu
Termín realizácie projektu
Získaný grant
Spolufinancovanie mesta

Cieľom projektu je vytvorenie jedného kompaktného celku školskej knižnice pre
potreby a záujmy detí i učiteľov, nakoľko súčasné priestory školskej knižnice sú
nevyhovujúce.

máj 2019 – november 2019

1.000 EUR
- EUR

Výsledkom projektu bolo vybudovanie nových priestorov školskej knižnice. V rámci projektu sa zrealizovala
aktivita: zlúčenie žiackej knižnice I. stupňa, II. stupňa a učiteľskej knižnice, a tak sa vytvoril jeden kompaktný
celok - nová školská knižnica v priestore základnej školy.
Tento výsledok sme dosiahli podporou knižničnej infraštruktúry formou zakúpenia a vybavenia spomenutého
priestoru potrebnými pomôckami ako sedacie tuli vaky, rozkladacie podložky na sedenie, koberec a pracovné stoly.
Výnimočnosť projektu spočívala vo vytvorení priestoru plného pohodlia a pokoja s voľným prístupom žiakov ku
knižným titulom, čím sme ich motivovali k čítaniu, ktoré rozvíja ich gramotnosť.

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Eustream.“

Podporených 5 letných táborov
pre mesto Nová Baňa z BBSK

Cieľ projektu

Projekty boli podporené poskytnutím dotácie v plnej žiadanej výške, a to na
základe nového VZN BBSK č.36/2019 prijatého v apríli 2019, na ktoré mesto
s cieľom podporiť aktivity/tábory pre deti a mládež v BBSK promptne
zareagovalo.

Termín realizácie projektu

júl 2019 – august 2019

Získaný grant

8.120 EUR
80 EUR

Spolufinancovanie mesta

Mesto Nová Baňa ako žiadateľ v spolupráci so svojimi rozpočtovými organizáciami – Základnou školou Jána
Zemana Nová Baňa a Centrom voľného času Nová Baňa, pripravilo na letné prázdniny denné letné tábory vo
viacerých turnusoch pre deti s trvalým pobytom v Banskobystrickom samosprávnom kraji vo veku od 6 – 15
rokov.
Išlo o tábory „Spoznaj svoj kraj“, „Remeselný tábor“, „Športový tábor“, „Rozprávkový tábor“ a tábor
„Vyletovanie“.

„S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.“

Dokončenie modernizácie hasičskej
zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský
zbor mesta Nová Baňa
Dokončenie modernizácie objektu hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský
zbor mesta Nová Baňa a Dobrovoľný hasičský zbor Nová Baňa na ulici M. R.
Štefánika 27 v Novej Bani.

Cieľ projektu
Termín realizácie projektu
Získaný grant
Spolufinancovanie mesta 5% povinné z celkových
výdavkov projektu:

november 2019 – december 2023

11.264,04 EUR
podľa zmluvy

Dokončenie modernizácie bude spočívať v dokončení zvyšnej časti úpravy a odvodnení dvorovej plochy a vstupov
do budov, z výstavby zadného prístrešku pre hasičskú techniku, oporného múru a zautomatizovania vstupnej
brány pre bezpečný a rýchly výjazd hasičskej techniky k hláseným prípadom.
Zrealizovaním tejto modernizácie dosiahneme naplnenie hlavného cieľa a zlepšenie podmienok dobrovoľného
hasičského zboru pre obyvateľov v oblasti záchrany života, zdravia a životného prostredia na úseku ochrany pred
požiarmi.

Tento projekt bol podporený Ministerstvom vnútra SR.

Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie
v meste Nová Baňa

Cieľ projektu

je vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy
území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie
koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky

Termín realizácie projektu

18 mesiacov je realizácia projektu
*možná zmena termínu reálnou situáciou projektu = 10/2019 – 03/2021 (plánovaný)

Výška poskytnutého NFP – 95%

14 725 EUR

Spolufinancovanie mesta – 5%

775 EUR

Cieľom projektu je vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie a jej súčastí ako výstupného dokumentu projektu.
Predmetom projektu je realizácia kvalitne vypracovaného dokumentu - lokálnej nízkouhlíkovej stratégie, so získavaním
a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej energie, čo zahŕňa i prípravu podkladových materiálov,
doplnkových analýz, spracovanie špecifických údajov a podobne.
Cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta Nová Baňa.
Miesto realizácie: Nová Baňa.
Merateľný ukazovateľ: počet aktualizovaných koncepcií rozvoja obcí zameraných na tepelnú energetiku.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Modernizácia futbalovej
infraštruktúry pre Mestský
futbalový klub Nová Baňa
Cieľ projektu

Cieľ projektu: výstavba osvetlenia hracej plochy v areáli futbalového štadióna

Termín realizácie projektu
Získaný grant
Spolufinancovanie mesta

jar 2020 – november 2020

10.000 EUR
3.500 EUR

V meste pôsobí Mestský futbalový klub Nová Baňa, ktorého tradícia začala v roku 1912. Futbalový klub využíva
areál na tréningové a zápasové činnosti, rekreačný a relaxačný futbal. Prevádzku zabezpečujú Technické služby
mesta Nová Baňa.
O finančné prostriedky sa mesto uchádzalo aj v Slovenskom futbalovom zväze na podporu modernizácie futbalovej
infraštruktúry – výstavbou osvetlenia hracej plochy v areáli futbalového štadióna, kde bolo úspešné a získalo
podporu vo výške 10 000 eur. Realizácia sa uskutoční na jar 2020.

Realizované s finančnou podporou Slovenského futbalového zväzu.

Týždeň športu pre všetkých
16. ročník

Cieľ projektu

Cieľom projektu bolo, aby celé mesto žilo športom alebo akýmkoľvek pohybom.
Zámerom podujatia bolo ukázať širokej verejnosti, ako sa dá vhodným športom,
resp. akoukoľvek pohybovou aktivitou zdravo žiť, nájsť si priateľov,
rešpektovať ostatných v kolektíve a v neposlednom rade odreagovať sa od
denných starostí.

Termín realizácie projektu

jún 2019

Získaný grant

1.200 EUR
120 EUR

Spolufinancovanie mesta

Mesto Nová Baňa v roku 2019 už po 16-krát usporiadalo tradičné podujatie pod názvom Týždeň športu pre
všetkých. Je to týždeň aktívneho pohybu pre všetky vekové kategórie občanov mesta, ktoré má svoje stále miesto
v Kalendári podujatí.
S týmto podujatím súvisí upevnenie zdravia, zlepšenie telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti našich občanov,
ako aj vypestovanie pozitívnej návykovej „závislosti“ trvalo sa venovať športovej aktivite už od raného veku
človeka. V neposlednom rade toto podujatie poukáže na pozitívny vplyv pohybu na zdravie a kondíciu či aktívne
trávenie voľného času.
Poďakovanie patrí aj sponzorom.

„S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.“

Banský náučný chodník – 2.etapa
„Po stopách baníckej slávy v Novej Bani“

Cieľ projektu

Cieľom projektu je vybudovať náučný chodník – 2.etapu (trasu A),
prezentujúcu históriu a zachované pamiatky baníctva v bývalom slobodnom
kráľovskom banskom meste Nová Baňa širokej verejnosti.

Termín realizácie projektu

máj 2019 – november 2019

Získaný grant

4.000 EUR
1.000 EUR

Spolufinancovanie mesta

Dĺžka celého chodníka je 10 km s 210m prevýšením, pričom „okruh A“ má 4,3km a „okruh B“ má 5,6 km.
Realizácia náučného chodníka má 2.etapy. V roku 2018 sa uskutočnila 1. etapa – „okruh B“, ktorý je zameraný na
ťažbu v 18.-19. storočí v severnej časti ložiska (Vŕšky), ako aj na prezentáciu úpravníctva a banského
vodohospodárskeho systému. V roku 2019 aj v rámci poskytnutia dotácie by sme chceli uskutočniť 2. etapu –
„okruh A“, ktorý reprezentuje počiatky baníctva, povrchovú a podzemnú ťažbu kvalitných rúd v stredoveku,
prevažne v južnej časti novobanského ložiska (Gupňa).
Finančné prostriedky na 2.etapu boli použité na 717001 realizáciu nových stavieb, kt. zahŕňali: polohopisný plán,
výroba a osadenie plastových a drevených tabúľ, vrátane turistického značenia, výroby smeroviek, turistických
miestnych názvov a smerovníka.

„S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.“

