Komisia strategického plánovania a eurofondov
Zápisnica
z 1. zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke MsÚ v Zlatých Moravciach,
dňa 10. marca 2011 o 15:00 hodine

Prítomní

podľa prezenčnej

listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Prezentácia projektu MHD
3. Informácia o pripravovaných projektoch
4. Rôzne:
- návrh na začatie procesu aktualizácie PHSR
- voľba podpredsedu komisie
- harmonogram zasadnutí
5. Diskusia
6. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie otvorila a prítomných privítala predsedkyňa komisie p. Eva Dubajová,
prečítala návrh programu s ktorým všetci členovia súhlasili.
2. Prezentácia projektu Múzeum historických budov MHD
Komisii bola doručená žiadosť Občianskeho združenia - MHB, Žitavská 12, 821 07
Bratislava o vyjadrenie súhlasného stanoviska na realizáciu projektu Múzeum Historických
budov. Z tohto dôvodu bol prizvaný riaditeľ MHB p. Miloš Lukáč a predviedol prezentáciu
svojho projektu, ktorý by chcel realizovať v katastrálnom území Zlaté Moravce na pozemku
nachádzajúcom sa v extraviláne mesta. Uviedol, že zámerom projektu je sústrediť do jedného
areálu miniatúry historických budov - zámky, kaštiele, kostoly, kaplnky a iné vzácne
historické pamiatky nachádzajúce sa na celom území Slovenska. Prezentoval skúsenosti zo
zahraničia, kde sú takého projekty veľmi úspešné (Holandsko, Nemecko). Na základe týchto
skúseností sa rozhodol zrealizovať podobný projekt v našich podmienkach a tým zabezpečiť
nielen prezentáciu mesta, regiónu a štátu, ale aj zvýšiť zamestnanosť v našom okrese.
Informoval, že v súčasnosti prebiehajú rokovania s vlastníkom pozemku, a preto dokedy
nebudú rokovania uzavreté, nechcel uviesť konkrétnu parcelu na ktorej plánuje realizovať
MHB. Financovanie projektu plánuje z eurofondov, v súčasnosti však nevedel upresniť, kto
bude žiadateľom prostriedkov a kto bude vystupovať v žiadosti ako partner.
Záver:
Členovia komisie prerokovali žiadosť OZ MHB a zhodli sa na tom, že je potrebné

konkrétny pozemok na ktorom má byť projekt, a preto komisia odporúča
OZ MHB, aby informoval komisiu, po vyriešení vlastníckych vzťahov, o ktorý
konkrétny pozemok sa jedná. Ďalej komisia požaduje zo strany OZ - MHD upresniť, kto
bude v prípade podania žiadosti o NFP z eurofondov žiadateľ a kto partner. Po predložení
týchto dokumentov zaujme komisia svoje stanovisko k realizácii projektu MHB.

vopred

poznať

riaditeľovi

3.lnformácia o pripravovaných projektoch
V ďalšom bode programu informovala p. Levická o projektoch na získanie dotácií,
ktoré budú podané v mesiaci marec:
• Ministerstvo financií SR - Dotácia na individuálne potreby obcí - Riešenie
havarijného stavu šatní pri zimnom štadióne
• Úrad vlády SR - Dotácia z rezervy predsedníčky vlády - Výmena okien a dverí na MŠ
Kalinčiakova 1. etapa
• Nadácia VÚB - Grantový program: Poklady môjho srdca - Obnova barokového
súsošia Golgoty
V stave rozpracovanosti je projekt na FSR, ktorého výzva sa očakáva v septembri 2011
a mesto by chcelo nadviazať na úspešný projekt Komunitná sociálna práca. ktorý trval dva
roky a skončil v októbri 2010.
4. Rôzne
Komisii bol predložený „Návrh na začatie procesu aktualizácie Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja". ktorý bude daný poslancom na schválenie na
najbližšom zastupiteľstve. Za koordinátorku je navrhnutá Bc. Helena Levická. do komisie pre
analytickú časť: Vladimír Klučiar. Mgr. Danuša Hollá, Erika Babocká, Bc. Štefan Nociar.
Ing. Adriana Chrenová, do komisie pre strategickú časť: Ing. Peter Pecho. PaedDr. Klaudia
lvanovičová, Ing. Daniela Šutková, Bc. Helena Dubayová, PaedDr. Dana Malá. PhD.

p. Dubajová navrhla zvoliť za podpredsedu komisie Ing. Jozefa Škvareninu a odsúhlasiť
harmonogram zasadnutí na rok 2011.
Záver:

Komisia strategického plánovania a eurofondov jednohlasne odsúhlasila za
podpredsedu Ing. Jozefa Škvareninu a harmonogram zasadnutí 10.3.2011. 9.6.201 L
14.9.2011. 15.12.2011.

5. Diskusia
• Ing. Anna Pacalajová mala požiadavku na skoršie zasielanie materiálov
prostredníctvom mailu a doporučila zaoberať sa programom LEADER
• Prednosta MsÚ Ing. Peter Pecho navrhol zapojiť školy do výziev vyhlasovaných
v rámci ministerstva školstva
• Bc. Helena Dubayová informovala o pripravovanej výzve na získanie NFP z OP
Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
6. Záver
Predsedkyňa

komisie p. Eva Dubajová poďakovala všetkým prítomným za účasť.

Eva Dubajová
preqsedkyňa komisie
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V Zlatých Moravciach. dňa 17.03.2011 .
zapísala: Bc. Helena Levická „./ 1:„. /
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