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Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre 
Regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok ( ďalej „NFP“v rámci Regionálneho operačného programu. 
opera čný program : Regionálny operačný program 
prioritná os : Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného 
ruchu 
oblas ť podpory : posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do 
pamäťových a fondových inštitúcií a intervencie do nehnuteľných kultúrnych 
pamiatok. 
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 35 580 000 €, 
celkové oprávnené výdavky na projekt sú stanovené od 173 684 do 2 490 000 €. 
Dátum ukončenia výzvy bol stanovený na 8.4.2014. 
 
Cieľom projektového zámeru  s pracovným názvom" Revitalizácia Domu služieb v 
Prievidzi " je  zvýšenie kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými 
inštitúciami na miestnej  úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie, rozširovania 
a modernizácie, vrátane obstarania ich vybavenia a revitalizácia významného 
pamiatkového objektu v súvislosti so zachovaním kultúrneho dedičstva a jeho 
využitia v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu. Budova  Domu služieb, ktorá je 
situovaná na Námestí slobody korešponduje s požiadavkami výzvy: je evidovaná 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako nehnuteľná kultúrna pamiatka a je 
vo vlastníctve mesta.  
 
Skupiny oprávnených aktivít pre projekt : 
 

• prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, modernizácia a rekonštrukcia stavieb, 
napojenie stavieb na inžinierske siete          

• zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov – realizácia opatrení na 
zlepšenie tepelno-izolačných   vlastností konštrukcií najmä obnova 
obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej 
krytiny a povrchu plochých striech, oprava a výmena výplňových otvorových 
konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického 
vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena 
vykurovacích kotlov a telies a vnútorných inštalačných rozvodov, 
klimatizačného zariadenia, inštalovanie solárnych panelov tam, kde je to 
vhodné a pod.) 

• obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu, nevyhnutne 
súvisiaceho s účelom využitia stavby, vrátane IKT vybavenia  

• sadové a parkové úpravy v areáli 



Mestská  rada 
 

I. berie na vedomie 
informáciu o projektovom zámere s pracovným názvom: „Revitalizácia domu služieb v 
Prievidzi “ ,            
     
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť  

a) spracovanie projektového zámeru  s pracovným názvom: „Revitalizácia domu 
služieb v Prievidzi “ , 

b)  vypracovanie žiadosti o NFP k projektu s pracovným názvom: „ Revitalizácie domu 
služieb v Prievidzi“ v súlade  s výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v rámci 
Regionálneho operačného programu. 

 
 

 
Mestské zastupiteľstvo 

 
I. berie na vedomie 
informáciu o projektovom zámere s pracovným názvom: „Revitalizácia domu služieb v 
Prievidzi  “  ,              
     
II. schvaľuje - neschvaľuje  

a) spracovanie projektového zámeru s pracovným názvom: „Revitalizácia domu 
služieb v Prievidzi  “   ,  

b) vypracovanie žiadosti o NFP k projektu s pracovným názvom : „Revitalizácia domu 
služieb v Prievidzi  “ v súlade  s výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v rámci 
Regionálneho operačného programu.. 

 


