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Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 9.11.2017
Názov materiálu: ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE
Obsah materiálu : Dôvodová správa
Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Návrh žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR a programu
Obnovme si svoj dom, zameraného na podporu projektov systematického prístupu k ochrane
národných kultúrnych pamiatok, podprogram 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok s názvom
„ Rekonštrukcia NNKP- Most kolonádový a plastika“
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie,
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytovanej dotácie v súlade
s podmienkami poskytnutia dotácie vo výške 91 713,- €, t. j. 5% z celkových oprávnených
výdavkov 1 834 247,- €,
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov
Stanovisko Mestskej rady mesta Piešťany:
Uznesenie č. 129/2017
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/

Odporúča
Návrh žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR
a programu Obnovme si svoj dom zameraného na podporu projektov systematického
prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, podprogram 1.1. Obnova
kultúrnych pamiatok s názvom „ Rekonštrukcia NNKP- Most kolonádový
a plastika“
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie,
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytovanej dotácie
v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie vo výške 91 713,- €, t. j. 5% z celkových
oprávnených výdavkov 1 834 247,- €,
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
schváliť

Spracovateľ : PhDr. Zlata Čierna Plšková, referent OSS a RM
Predkladateľ : Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ Piešťany
Dátum vyhotovenia: 31.10.2017

Dôvodová správa:
Projekt : „ Rekonštrukcia NNKP- Most kolonádový a plastika“
NNKP Kolonádový most a plastika sú svojou výnimočnosťou a historickým pozadím
predurčené na svoje zachovanie. Ich nielen historický význam, ale potenciál sú obrovské,
avšak, vzhľadom na súčasný stav, hlavne mosta, nie príliš zaujímavý pre využívanie.
Realizáciou obnovy mosta sa dosiahne sprístupnenie všetkých častí pre verejnosť a zvýšenie
atraktivity, a tým i návštevnosti tejto NNKP.
Most, jeden zo symbolov kúpeľného mesta Piešťany, je aj komunikačnou spojnicu medzi
mestom a kúpeľným ostrovom. Ako promenádna časť Piešťan je denne využívaná občanmi
mesta, stovkami návštevníkov i turistov, ktorých počet z roka na rok stúpa. Obnova tejto
NNKP je nielen prioritou ale i nevyhnutnosťou.
Zdôvodnenie stavby projektu:
Závery z poslednej diagnostiky Kolonádového mosta podrobne charakterizujú aktuálny stav
mosta a navrhujú opatrenia na jeho zlepšenia. Na mostnej konštrukcii sú viaceré poruchy,
ktoré rôznym spôsobom (z hľadiska závažnosti) ovplyvňujú bezpečnosť, spoľahlivosť a aj
jeho vizuálna stránku. Okrem iného je to zhoršujúci sa stav nosnej konštrukcie, nefunkčnosť
izolačnej schopnosti vozovky; strešná krytina nad promenádnou časťou je v dezolátnom
stave; kryt pešej zóny je značne porušený dodatočnou montážou vstupných poklopov k
cudzím zariadeniam a na celej nadstavbe je vidieť vplyv zanedbanej údržby.
Zámerom projektu je nielen obnova mosta, ale i zriadenie galerijných priestorov na osvetové
účely, a to v ľavom krídle mosta (z kúpeľnej strany) a informačno-prezentačných priestorov,
v jeho pravom krídle (z mestskej strany), vrátane pitného pavilónu. Predmetom projektu je
tiež rekonštrukcia priestorov predajní, likvidácia súčasného disproporčného stavu priestoru,
obnova obvodového plášťa, výmena strešnej krytiny, výmena a výplň otvorových konštrukcií,
nové technické a konštrukčné zabezpečenie miestností a interiérové vybavenie.
Projekt sa bude realizovať v troch častiach:
1. Rekonštrukcia mostnej časti vrátane vstupných plôch
2. Rekonštrukcia nadstavby- vrchnej časti mosta, strechy
3. Komplexné riešenie obnovy interiéru
Výstupom projektu budú 2 nové služby, poskytované všetkým užívateľom (obyvateľom,
kúpeľným hosťom, návštevníkom mesta Piešťany, ako aj zamestnancom Mestskej knižnice
mesta Piešťany):
1. Zriadenie INFOCENTRA, ktorého predmetom činnosti budú informačno-prezentačné
aktivity, ako napr. besedy, stretnutia s občanmi a návštevníkmi, predaj suvenírov
a informačno-propagačných materiálov.
2. Zriadenie GALÉRIE na pracovné workshopy, vernisáže, výstavy, umelecko-kultúrne
projekty, a pod.
Cieľom realizácie projektu je nielen zachovanie tejto unikátnej kultúrnej pamiatky, zvýšenie
kvality služieb v kultúrno-osvetovej oblasti, ale i dosiahnutie zvýšenia počtu návštevníkov
Piešťan, čo v neposlednom rade prispeje k zvýšeniu celkovej prosperity nielen mesta, ale
i celého regiónu.

Realizácia projektu : január 2018 – december 2018

Stavebné práce celkom:
Dotácia 95 %
Spolufinancovanie 5 %

Cena celkom v € (s DPH)
1 834 247,1 742 534,91 713,-

