Komisia pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie

Zápisnica
zo 4. zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke MsÚ v Zlatých Moravciach dňa 23.1.2011
o 15,30 hod.

Program:

1. Otvorenie
2. Plnenie úloh zo 4. zasadnutia komisie pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie zo
dňa

12.12.2011

3. Zmena názvu uznesenia

č.

134/201 1

4. Aktualizácia uznesení týkajúcich sa predloženia žiadosti o dotáciu na územnoplánovaciu
dokumentáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky.

5. Prejednanie

investičnej

akcie Mesta Zlaté Moravce - Mestské nájomné byty - OS

Štvorlístok z prostriedkov ŠFRB a dotácie z MDVRR.

6. Rôzne
7. Diskusia

8. Záver
K bodu 1.
Úvodom pani predsedníčka privítala všetkých prítomných, obzvlášť Ing. Oľgu Krpalovú
z úseku bytovej politiky - ŠFRB. Následne požiadala sekretára komisie Ing. Košúta
o prevzatie vedenia zasadnutia (zo zdravotných dôvodov)a dala o tejto skutočnosti hlasovať:
Za: 5
Proti:O
Zdržali sa:O
Sekretár komisie poverený vedením zasadnutia komisie.
Následne Ing. Košút požiadal členov komisie o zmenu programu - presunutie bodu 5 pred
bod č. 2. a dal hlasovať:
Za: 5
Proti:O
Zdržali sa:O
Program rokovania bol schválený.

K bodu 2.
Ing. Krpalová: oboznámila prítomných o pripravovanej investičnej výstavbe OS Štvorlístok.
Poukazovala predovšetkým na snahu Mesta Zlaté Moravce vystavať 70 mestských nájomných

bytov, ktoré by mali byť financované úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania (70 %)
v kombinácii s dotáciou z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (30 % +
možné nav)šenie do výšky 5 % z celkovej dotácie na technickú vybavenosť).
Ing. Škvarenina: sa zauj ímaL či je možné získať prostriedky aj na inžinierske siete.
Ing. Krpalová: odpovedala na otázku kladne.
Ing. Pacalajová: sa zaujímala o to, v akom štádiu je podanie daného projektu.
Ing. Košút/lng. Krpalová: informovali, že Mestský úrad robí všetky potrebné kroky k podaniu
žiadosti, otázne je v súčasnosti len Verejné obstarávanie na dodávateľa. Po vyhodnotení
ponúk a následnom výbere súťažnej ponuky , ktorá vyhrala toto VO sa pristúpi k podaniu
žiadosti.
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Ing. Pacalajová: chcela vedieť s akými nákladmi sa počíta na m •
Ing. Krpalová: odpovedala, že táto suma bude známa a teda sa bude odvíjať od výsledku
verejného obstarávania.
p.Záchensk:f: sa utvrdzoval o umiestnení daného zámeru výstavby obytného súboru.
p. predsedn 1íčka: spomenula, že v súčasnosti je tam parkovisko pre okolostojace bytové domy.
p.Záchenský: sa vyjadril, že dočasne povolili toto parkovanie a aj odsúhlasili na Komisii
dopravy a miestnych komunikácii, ktorej je tiež členom. Potom vyjadril tiež nesúhlasné
stanovisko so zámermi vystavať na tomto aj iných miestach bytové domy, keďže v bolasti
„Tekovskej bytovky'' je na tento určené územie s inžinierskymi sieťami.
Ing. Košút: dal hlasovať tomto bode:
Za: 5
Proti :O
Zdržali sa:O
Komisia odporúča MsZ schváliť uznesenie o investičnej akcii OS Štvorlístok.
K bodu 3
Ing. Košút: Plnenie úloh zo 4. zasadnutia komisie zo di"1a 12.12.2011: „Na najbližšie
zasadnutie komisie pozvať Ing. Latiku - riaditeľa TSM pre poskytnutie bližších informácií k
projektu „Regionálny zberný dvor pre mikroregión Tríbečsko".'' Keďže Ing. Latika už nie je
riaditeľom Tsm Zlaté Moravce a povereným riaditeľom je p. Varga, ktorý je vo funkcii
relatívne krátky čas odporúča sa presunutie daného bodu na najbližšie stretnutie komisie. Dal
hlasovať:

Za: 5
Proti:O
Zdržali sa:O
Komisia ukladá: „Na najbližšie zasadnutie komisie pozvať p.Vargu - povereného riaditeľa
TSM pre poskytnutie bližších informácií k projektu „Regionálny zberný dvor pre mikroregión
Tríbečsko''.

K bodu 4
Ing. Košút: informoval komisiu o skutočnosti, že uznesenie č.134/2011 schválené MsZ na 8.
zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 22.9.2011 nie je schválené v súlade so zákonom č.
539/2008 o podpore regionálneho rozvoja a teda správne označenie je ,,Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce''. Následne dal hlasovať o tejto zmene:
Za: 5
Proti:O
Zdržali sa:O
Komisia odporúča MsZ schváliť zmenu uznesenie v súlade so zák. č. 539/2008
K bodu 5
Ing. Košút: poskytol informácie o týkajúce sa tohto bodu a súvisiace s predložením žiadosti
o dotáciu na územnoplánovaciu dokumentáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Dôležité je aktualizovať uznesenie č.

90/201 1 schválené na 6. zasadnutí mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného
23.6.2011. Odôvodnenie je, že MDVRR požaduje, aby bolo uznesenie týkajúce sa
záväzku Mesta Zlaté Moravce, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi
ministerstvom a žiadateľom. nebolo staršie ako 3 mesiace.
Ing. Pacalajová, Ing.Škvarenina: sa vyjadrili, aby o postupe, ako bude naložené s daným
uznesením rozhodol právnik úradu. Išlo o postup. ktorým sa zruší pôvodné uznesenie
respektíve ~.a aktualizuje len dátum na uznesení.
Ing. Košút: dal hlasovať o tomto bode:
Za: 5
Proti:O
Zdržali sa:O
Komisia odporúča MsZ schváliť aktualizáciu daného uznesenia.
dňa

Rôzne:
Ing. Pacalajová: sa zaujímala o projekt ,.Múzeum historických budov'"
Ing. Škvarenina: v tejto súvislosti spomenul, že výroba jednej miniatúry trvá približne rok
a v súčasnosti je možné vidieť modely budov v OC Mlyny v Nitre. Následne spomenul. že sa
počíta v budúcnosti s umiestnením tohto múzea v oblasti nedobudovaného objektu pri ceste
1/65.
Diskusia:
Ing. Pacal<:~jová: sa zaujímala na stav informačných kioskov v Meste Zlaté Moravce, či sa
neuvažuje s ich oživením a sprístupnením pre občanov mesta, keďže v dobe ich funkčnosti
boli využívané.
Ing. Škvarenina: dodal, že pravdepodobne sú funkčné len je problém v internetovom
pripojení.
Komisia ukladá:
Na najbližšie zasadnutie komisie zistiť situáciu s informačnými !doskami.
Ing. Pacalajová: informovala o projekte rekonštrukcie SOŠ polytechnickej.
Záver
!2.J2.IT_Q.~~_Q!li_,~lrn: ukončila

1. zasadnutie komisie v roku 2012 s poďakovaním sa za

účasť.

V Zlatých Moravciach dt'ía 23. januára 2012

Spracoval:
sekretár komisie

Prezenčná

listina

zo zasadnutia Komisie pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie pri MsZ,
konaného dňa 23.1.2011 v zasadačke Mestského úradu v Zlatých Moravciach

1. Eva Dubajová - predseda komisie
2. Ing. Anna Pacalajová
3. Bc. Helena Dubayová

\z\1~~
··············· ....... „1(.)..... .
'

;.

4. Miroslav Záchenský
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5. Ing. Jozef Škvarenina
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6. Mgr. Miroslav Hruška
7. Erika Babocká

Prizvaní:
8. Ing. Peter Lednár - primátor mesta
9. Ing. Ján .lamrich, prednosta MsÚ
1O. Bc. Štefan Nociar, vedúci odd. výst. a kom. služieb
11. Ing. Oľga Krpalová. úsek bytovej politky - ŠFRB

Ing. Miroslav Košút -- sekretár komisie
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