Komisia pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie

Zápisnica
zo 4. zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke MsÚ v Zlatých Moravciach dňa
12.12.2011o1530 hod.

Program:
1. Otvorenie
2. Plnenie úloh z 3. zasadnutia komisie pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie zo
dfia 6.9.2011

3.

Prehľad

v

čerpaní

4. Oboznámenie

európskych fondov v sociálnej oblasti v roku 201 1 a

členov

výhľad

na rok 2012.

komisie o stave projektu ,.Separovaný' zberný dvor pre mikroregión
1

Tríbečsko".

5. Informácie o získaných prostriedkoch z fondov, dotáciL grantov a iných NFP za rok 201 1.
6. Prezentácia možností zapojenia sa do výziev na získanie nenávratných finančných
prostriedkov.
7. Rôzne

8. Diskusia
9. Záver
K bodu 1.
LJvodom pani predsedníčka privítala všetkých prítomných vrátane pána prednostu a
predstavila nového sekretára komisie pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie - Ing.
Miroslava Košúta. Následne dala hlasovať o zmene programu -- „výmena bodu 3 za bod číslo
2--.
Za: 5
Proti:O
Zdržali sa:O
Program rokovania bol schválený.
K bodu 2.
In;.>:. Šutková: oboznámi la prítomných o priebehu projektov v sociálnej oblasti za rok 201 1.
Začala s projektom „Zvýšenie regionálnej a miestnej zamestnanosti, ~ 50i zákona č. 5/2004 Z.
z. o službách zamestnanosti". Potom pokračovala projektom: ,,Technické vybavenie
komunitného centra, podpora práce komunitných sociálnych pracovníkov v meste Zlaté
Moravce", na ktorý bolo získaných z Úradu vlády SR 2000 Eur, ktorého cieľom je
zefektívnenie práce sociálnych pracovníkov. Špecifikovala, že prostriedky budú použité na
núkup výpočtovej techniky.

p. predsedníčka: sa spýtali. či všetky prostriedky budú určené len na nákup výpočtovej
techniky, načo Ing. Šutková odpovedala: cíno.
lng.Šutková: pokračovala poskytovaním informácií o projekte komunitná sociálna práca.
Q_.J2rednosta: doplnil. že jedný m z pracovníkom bude rómsky príslušník. čo prispeje k lepšej
spolupráci s rómskou komunitou.
Ing.Šutková: informovala členov komisie a prítomných o projekte: „ Aktivačná činnosť
formou menších obecných služieb pre obec, 9 52 Zákona 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti" o absolventskej praxi, 951. zákona č. 5/2004 O službách zamestnanosti. kde
sa v roku 201 1 umožni Io získať prvé pracovné skúsenosti absolventom stredných a vysokých
škôl v celkovom počte 14 osôb. Posledným spomenutým projektom zo strany Ing. Šutkovej
bol: .. Obsluha kamerového monitorovacieho systému mesta Zlaté Moravce", kde v súčasnosti
pracujú ľudia so zdravotným postihnutím.
Q.prednosta: doplnil. že sa plánuje projekt na doplnenie kamerového systému v Meste Zlaté
Moravce, ktorý zastrešuje Dr. Takáč.
lng.Pacalajová: vyzývala na prípadné umiestnenie kamier aj do mestskej časti Chyzerovce.
p. prednost(l_:_ sa vyjadril. že sprostredkuje túto informáciu Dr. Takáčovi.
p. predsedníčka: vyzvala prítomných na položenie prípadných otázok.
lng.Pacalajová: sa spýtala na termín podávania žiadosti na dotáciu z MV SR na kamerový
systém.
Ing.Šutková: 31.12.2011
p.predsedníčka: sa pod'akovala Ing. Šutkovej za poskytnutie informácií.
1

K bodu 3.
ll]g.___ Košút: oboznámil prítomných o výsledku plnenia úlohy z 3. zasadnutia komisie
a upozornil. že zoznam partnerských miest, s ktorými má Mesto Zlaté Moravce spoluprácu sú
uvedeného v prílohe materiálu k bodu č.3. Následne informoval o znovuobnovenej spolupráci
z roku 2004 s poľským mestom Sierpc. ktorá bola podpísaná 26.5.2011.
Ing. Pacalajová: sa zaujímala na akej úrovni je táto spolupráca.
Ing. Košút: zo zmluvy podpísanej s mestom Sierpc vyplýva, že sa jedná o .. Miestne
partnerstvo ekonomického rozvoja so subregiónom Sierpc. Projekt sa týka tiež vytvorenie
internetovej stránky.
K bodu 4.
lng.__~()šút: inťormoval komisiu o skutočnosti, že dt1a 11.11.2011 bol podaný projekt na
Ministerstvo ŽP. odkedy plynie lehota 100 dní na odpoveď o prijatí/schválení resp.
neprijatí/zamietnutí žiadosti o NFP z OP ŽP os 4 Odpadové hospodárstvo. Následne
informoval prítomných, že očakávané výdaje sú v projekte plánované na 2 roky -- so
spoluúčasťou Mesta Zlaté Moravce na úrovni 5% t.j. 449 493,95 Eur.
lng.Pacalajová: sa zaujímala koľko osôb bude pracovať v zbernom dvore.
Ing. Košút: uviedol. že v projekte sa počíta s 15 osobami na 8 hodinový pracovný čas. 250 dní
v roku.
p.Záchensb: chcel vedieť koľko obcí participuje na tomto projekte.
Ing. Košút_:_ v súčasnosti pristúpilo 13 obcí. Okrem toho sú podpísané zmluvy o budúcich
zmluvách so spoločnosťami. ktoré budú odoberať vytriedený odpad. Filozofia projektu je zo
zmiešaného komunálneho projektu vyseparovať 70% s následným zhodnotením a na
skládkovanie zostane 30% odpadu.
Ing. Pacalajová: chcela vedieť, kedy sa bude projekt realizovať a či bude projekt ziskový.
Ing. Košút: z projektu vyplýva, že výstavba bude realizovaná v rokoch 2012 a 2013 a na tieto
roky sa uvažuje o záporných pe11ažných tokoch.
p.Zachenský: sa zaujímal o zberné nádoby na separovaný odpad.

Ing. Košút: ho odporučil na rozpočet projektu (Materiál programu k bodu č.4), v ktorom sú
uvedené podrobnosti o zberných nádobách.
Ing. Pacalajová: prizvukovala, aby sa venovala projektu dostatočná osveta medzi občanmi.
p.predsedníčka: požiadala o poskytnutie rozsiahlejších informácií o danom projekte od
riaditeľa TsM na ďalšom zasadnutí komisie.
K bodu 5.
Ing. Košút: na základe predloženého materiálu informoval prítomných o získaných NFP
z rôznych grantov, dotácií. Okrem iných spomenul aj zisk linančných prostriedkov z rezervy
predsedníčky vlády SR na MŠ Žitavské Nábrežie a MŠ Kalinčiakova (účelová dotácia na
výmenu okien, prípadne dverí).
p.predsedníčka: sa stotožnila s potrebou výmeny okien na MŠ Žitavské Nábrežie.
K bodu 6.
J_ng._ Košút: poskytol informácie o prebiehajúcich výzvach vyhlásených v rámci jednotlivých
OP, ministerstiev prípadne švajčiarskym a nórskym mechanizmom.
Komisia ukladá:
Na najbližšie zasadnutie komisie pozvať Ing. Latiku - riaditeľa TSM pre poskytnutie bližších
informácií k projektu „Regionálny zberný dvor pre rnikroregión Tríbečsko".
Záver
p.predsedníčka: ukončila

4. zasadnutie komisie s

poďakovaním

sa za

účasť,

samotný priebeh

zasadnutí.

V Zlatých Moravciach d11a 12. decembra 2011

Spracoval:
sekretár komisie
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predse<lnieka komisie

Prezenčná

listina

zo zasadnutia Komisie pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie pri MsZ,
konaného dňa 12.12. 2011 v zasadačke Mestského úradu v Zlatých Moravciach

1. Eva Dubajová - predseda komisie
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2. Ing. Anna Pacalajová

.1

3. Bc. Helena Dubayová
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4. Miroslav Záchenský
5. Ing . .Jozef Škvarenina
6. Mgr. Miroslav Hruška
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7. Erika Babocká

;

Prizv<.mí:
8. Ing. Peter Lednár - primátor mesta
9. Vladimír

Klučiar

- zástupca primátora

1O. Ing . .lán Jamrich, prednosta MsÚ
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11. Bc. Štefan Nociar, vedúci odd. výst. a kom. služieb
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12. Ing. Daniela Šutková, refärent odd. výst. a kom. služieb
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Ing. Miroslav Košút - sekretár komisie
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