Komisia pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie
__________________________________________________________________________
Zápisnica
z 2. zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke MsÚ v Zlatých Moravciach,
dňa 09. júna 2011 o 15:00 hodine

Prítomní: Eva Dubajová, Ing. Anna Pacalajová, Ing. Jozef Škvarenina, Miroslav Záchenský,
Erika Babocká
Ospravedlnení: Bc. Helena Dubayová, Mgr. Miroslav Hruška
Program:
1. Otvorenie.
2. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného
programu Životné prostredie na projekt „Regionálny zberný dvor na zavedenie
separovaného zberu odpadov pre región Požitavie a jeho 5 % spolufinancovanie.
3. Návrh žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu
Vzdelávanie na projekt Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce „ Hovorme
anglicky a čítajme s rozumom v hrsti“.
4. Návrh na schválenie dotácie z Nórskeho finančného mechanizmu na projekt „Obnova
Kaštieľa Migazziovcov a priľahlého Parku Janka Kráľa“
5. Návrh na schválenie dotácie z Nórskeho finančného mechanizmu na projekt
„Rekonštrukcia Župného domu“
6. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia na projekt „Komunitná sociálna práca
v Zlatých Moravciach“.
7. Návrh na schválenie dotácie na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky.
8. Návrh na schválenie záväzku pre získanie dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky.
9. Informácia o podaných projektoch apríl – máj 2011.
10. Informácia o postupe prác na projekte Múzeum historických budov.
11. Rôzne.
12. Diskusia.
13. Záver.

K bodu 1./
Na úvod predsedkyňa privítala všetkých prítomných a navrhla úpravu programu v bode 2 a v
bode 4.
Bod 2 - Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného
programu Životné prostredie na projekt „Regionálny zberný dvor pre mikroregión Tríbečsko“.
Bod 4 - Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z Nórskeho finančného mechanizmu na
projekt „Obnova kaštieľa Migazziovcov a priľahlého Parku Janka Kráľa“.
Schválenie programu – jednohlasne bol prijatý aj so zmenami.

K bodu 2./
Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného
programu Životné prostredie na projekt „Regionálny zberný dvor pre mikroregión
Tríbečsko“
K uvedenému bodu predniesol komentár riaditeľ technických služieb:
Ing. Latika, uviedol, že cieľom projektu je výstavba a prevádzka Regionálneho zberného
dvora pre mikroregión Tríbečsko, kde sa bude zabezpečovať zber od pôvodcov, triedenie a
úpravu odpadu s použitím moderných technológií. Uvedené činnosti vyplývajú obciam z
povinností uložených zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov. Regionálny zberný dvor bude slúžiť mikroregiónu Tríbečsko v ktorom je
združených 19 obcí, v budúcnosti by mohol slúžiť pre celú spádovú oblasť, čo predstavuje
približne 50 000 obyvateľov a tiež uviedol, že v súčasnosti sa v areáli súčasnej skládky robia
vrty. Ďalej uviedol, že zo strany MsZ je potrebné odsúhlasiť 5% spolufinancovanie, ktoré
predstavuje sumu 282 000.- Eur, aby sme boli pripravení, pretože sa očakáva vyhlásenie
výzvy v letných mesiacoch. Obce mikroregiónu Tríbečsko nebudú participovať na
spolufinancovaní. Po úspešnom zrealizovaní projektu budú Mestu Zlaté Moravce za všetky
činnosti platiť.
Ing. Pacalajová – Pravdepodobne nejaká firma zabezpečí žiadosť o NFP a aj zhotovenie
projektu na kľúč, predpokladám, že projekt obsahuje aj stavebnú časť, v akom štádiu je
v súčasnosti projekt?
Ing. Latika – pripravuje sa projektová dokumentácia. Informácie sme čerpali aj z obdobných
projektov na Slovensku. V predchádzajúcom projekte bol rozpočet nižší, pretože sa rátalo len
so separáciou, tu sa už ráta aj s úpravou odpadu s použitím moderných technológií.
Ing. Pacalajová – Spolufinancovanie bude stačiť?
Ing. Latika – Malo by byť postačujúce. Uzavretím zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku je zabezpečená aj zároveň garancia ceny. Ak bude výzva vyhlásená
v júni a MsZ bude zasadať až po letných prázdninách, kvôli nedostatku času je teraz potrebné
schváliť spolufinancovanie 282 000 eur, aby sme stihli podanie žiadosti.
Dubajová – v dôvodovej správe chýba aký ekologický dopad bude mať zberný dvor, nejaká
štúdia, podrobnejšie vysvetlenie.
Ing. Latika – v tomto štádiu ide o to, aby ste odporučili schváliť spolufinancovanie,
ministerstvo ŽP posúdi skládku a jej vplyv na životné prostredie a dosah pre obyvateľov,
ministerstvo ŽP je garantom bezpečnosti skládky prostredníctvom systému E.I.A, ktorá
skúma všetky vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia.
Ing. Pacalajová – spracováva sa výzva?
Ing. Latika – Výzva ešte nebola vyhlásená ministerstvom.
Ing. Švarenina – minimálne by bolo vhodné priložiť snímku z katastrálnej mapy, aby bolo
jasné vidieť o ktoré pozemky sa jedná.
Ing. Pacalajová – stavebné povolenie bude do termínu?
Ing. Latika – áno, musí sa to stihnúť, pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok je
jednou z podmienok podať projekt so stavebným povolením,15 – 20 rokov fungujú takéto
skládky v zahraničí, je to odskúšané, nebudú dávať peniaz do toho, čo je zastaralé.
PaedDr. Ivanovičová – chce sa niečo pre mesto spraviť, získať financie.
Dubajová – chýbajú čísla, vyhodnotenie.
Ing. Struhárová – ak bude projekt úspešný, urobí sa úprava rozpočtu.
Komisia návrh – jednohlasne doporučila MsZ na schválenie a navrhuje doplniť do MsZ
snímku z katastrálnej mapy, vymenovať obce, ktoré patria do mikroregiónu Tríbečsko, a
množstvo separovaného odpadu.

K bodu 3./
Návrh žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu
Vzdelávanie na projekt Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce „ Hovorme
anglicky a čítajme s rozumom v hrsti“.
PaedDr. Ivanovičová – projekt „Hovorme anglicky a čítajme s rozumom v hrsti“ je pre ZŠ
Robotnícka. Jedná sa o projekt, ktorým sa zavedú nové formy výuky jazykov. Podobný
projekt v rámci výzvy Moderná škola prebieha v ZŠ Mojmírova, ktorá ho v súčasnosti
ukončuje. Každý pokus získať financie z eurofondov je vítaný, preto je dôležité doporučiť
mestskému zastupiteľstvu schváliť spolufinancovanie v sume 15 750 eur.
Ing. Škvarenina – už v minulosti sme navrhovali, aby bola v rozpočte vyčlenená položka na
spolufinancovanie projektov a z nej by sa spolufinancovali úspešné projekty.
Ing. Struhárová - niektoré projekty, napr. Župný dom, Revitalizácia námestia sú v rozpočte
naplánované, prípadné zmeny je možné riešiť úpravou rozpočtu.
Komisia návrh – jednohlasne doporučila MsZ na schválenie.

K bodu 4./
Návrh na schválenie dotácie z Nórskeho finančného mechanizmu na projekt „Obnova
Kaštieľa Migazziovcov a priľahlého Parku Janka Kráľa“
PaedDr. Ivanovičová - z Nórskeho finančného mechanizmu by sme chceli získať dotáciu na
projekt „Obnova Kaštieľa Migazziovcov a priľahlého Parku Janka Kráľa“, preto navrhujeme
odsúhlasiť 5% spolufinancovanie.
Ing. Pacalajová – pre spolufinancovanie grantov z nórskych fondov platí, že 85% sa financuje
z nórskeho finančného mechanizmu a 15% zo štátneho rozpočtu, preto nie je potrebné
schvaľovať 5% spolufinancovanie.
PaedDr. Ivanovičová - ešte nie sú známe podmienky, pretože výzva sa len pripravuje, ale my
chceme byť pripravení, keď bude vyhlásená výzva.
Ing. Švarenina – aj v minulom období poslanci neschválili projekty kde nebola vyčíslená
suma.
Ing. Pacalajová – nie je ani projektová dokumentácia, dôvodovú správu by bolo vhodné
doplniť.
Komisia návrh – jednohlasne doporučila MsZ na schválenie, bez spolufinancovania.

K bodu 5./
Návrh na schválenie dotácie z Nórskeho finančného mechanizmu na projekt
„Rekonštrukcia Župného domu“
PaedDr. Ivanovičová – podobne ako pri predchádzajúcom projekte aj na Župný dom chceme
požiadať dotáciu z nórskych fondov. Všade kde je možné sa budeme uchádzať o získanie
financií, aby sme pomohli mestu.
Komisia návrh – jednohlasne doporučila MsZ na schválenie, bez spolufinancovania.
K bodu 6./
Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia na projekt „Komunitná sociálna práca
v Zlatých Moravciach“.
Bc. Levická – podobný projekt sme už realizovali, trval od októbra 2008 do októbra 2010. Cez
projekt boli zamestnané dve terénne sociálne pracovníčky, ktoré poskytovali pomoc hlavne
rómskym spoluobčanom v rôznych oblastiach ako napr. riešenie záškoláctva, hygieny,

splátkových kalendárov atď. Chceme nadviazať na predošlý úspešný projekt, a preto sa znovu
uchádzame o získanie nenávratného finančného príspevku a žiadame komisiu, aby odsúhlasila
spolufinancovanie, ktoré predstavuje sumu 3 000 Eur, celkové výdavky na projekt sú
36 532,58 Eur.
Ing. Pacalajová – na spolufinancovanie žiadate 3 000 Eur, v dôvodovej správe uvádzate
sumu 1 826,63 Eur.
Bc. Levická - v sume 3 000 Eur sú okrem oprávnených výdavkov zahrnuté aj náklady na
stravné lístky v sume 1 173,37 Eur, ktoré nie sú oprávneným výdavkom pre túto výzvu.
Ing. Pacalajová – máte overené, či je k žiadosti potrebné doložiť Lokálnu stratégiu
komplexného prístupu?
Bc. Levická – k tejto výzve nie je potrebná Lokálna stratégia komplexného prístupu, je to
overené.
Ing. Pacalajová – táto výzva pochádza z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia?
Bc. Levická – áno, v rámci Fondu sociálneho rozvoja.
PaedDr. Ivanovičová – v rámci projektu sa pomôže dvom ľuďom získať na dva roky
zamestnanie.
Komisia návrh – jednohlasne doporučila MsZ na schválenie.
K bodu 7./
Návrh na schválenie dotácie na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky.
PaedDr. Ivanovičová – chceme podať žiadosť k získaniu dotácie na vypracovanie nového
územného plánu mesta. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytne
na územnoplánovaciu dokumentáciu 80% a 20% budeme hradiť z vlastných prostriedkov.
Komisia návrh – jednohlasne doporučila MsZ na schválenie.
K bodu 8./
Návrh na schválenie záväzku pre získanie dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky.
PaedDr. Ivanovičová – jednou z podmienok pre získanie dotácie na územnoplánovaciu
dokumentáciu je aj schválenie záväzku žiadateľa o tom, že proces obstarávania a
schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy
o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom a žiadateľom, preto je potrebné tento záväzok
schváliť mestským zastupiteľstvom.
Komisia záväzok – jednohlasne doporučila MsZ na schválenie.
K bodu 9./
Informácia o podaných projektoch apríl – máj 2011.
Bc. Levická – podali sme 2 projekty v rámci grantovej výzvy nadácie Dexia banky a jej
programu Zelené obce. Prvým projektom s názvom „Aj psíčkari sú tu!“ chceme vyriešiť
problém s odstraňovaním psích exkementov a to tak, že zakúpime zberné nádoby, ktoré budú
nainštalované na stĺpoch verejného osvetlenia. Okrem majiteľov psov je našim zámerom
uspokojiť aj obyvateľov, ktorí nevlastnia psa, pretože sa dopytujú a sťažujú, prečo už dávno
nie sú v našom meste zberné koše na psie exkrementy, tak ako v iných mestách. Druhý
projekt o ktorý žiada OZ Platan a mesto participuje ako partner má názov „Poďme do parku“
a jeho cieľom je vysadiť v mestskom parku stálozelené a opadavé kríky.
Komisia berie na vedomie informáciu o podaných projektoch.

K bodu 10./
Informácia o postupe prác na projekte Múzeum historických budov.
Ing. Švarenina – mesto sa stalo členom združenia. MHB by sa malo nachádzať medzi
bývalým školským majetkom a vodárňou. Tento pozemok patrí cirkvi, ktorá nechce predávať
pozemky, preto sa bude prenájom riešiť dlhodobou nájomnou zmluvou. Združenie vyvíja
rôzne aktivity, modely budú vystavené v pizzérii Chilli, už je hotový model kostolíka svätého
Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom a pripravuje sa model nitrianskeho hradu. V zahraničí
kde fungujú podobné múzeá, urobili chybu v tom, že zrealizovali múzeum v centre mesta
v zastavanom území a nemôžu sa ďalej rozširovať.
Komisia berie na vedomie informáciu o postupe prác na projekte MHB.
K bodu 11./
Rôzne.
Ing. Pacalajová – v roku 2006 boli cez regionálny projekt nainštalované tri termináli, ktoré
sú stále majetkom VÚC, užívateľ je mesto ZM. Je dosť reálne, že tieto zariadenia sa budú
odpredávať mestám. Ak mesto bude mať záujem, je treba hľadať možnosti využitia. Už roky
sú termináli nefunkčné, bolo by vhodné zistiť v akom stave sa nachádzajú, či sú prevádzky
možné a kedy boli uhradené posledné faktúry, rok to išlo, 5 rokov je udržateľnosť.
Ing. Škvarenina – termináli boli využívané hlavne na zistenie odchodov autobusov.
K bodu 12./
Diskusia
Dubajová – navrhla upraviť najbližší dátum zasadnutia komisie na 6.9.2011 s čím všetci
prítomní členovia komisie súhlasili.
Návrh na uznesenie:
Komisia na svojom zasadnutí doporučila na schválenie MsR a MsZ:










Predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu
Životné prostredie na projekt „Regionálny zberný dvor pre mikroregión Tríbečsko“ a
odporúča schváliť 5% spolufinancovanie.
Predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu
Vzdelávanie na projekt Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce „ Hovorme
anglicky a čítajme s rozumom v hrsti“ a odporúča schváliť 5% spolufinancovanie.
Predložiť žiadosť na získanie dotácie z Nórskeho finančného mechanizmu na projekt
„Obnova Kaštieľa Migazziovcov a priľahlého Parku Janka Kráľa“ a odporúča začatie
prác na projekte a s ním súvisiacich aktivít.
Predložiť žiadosť na získanie dotácie z Nórskeho finančného mechanizmu na projekt
„Rekonštrukia Župného domu“ a odporúča začatie prác na projekte a s ním súvisiacich
aktivít.
Predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia na projekt „Komunitná sociálna práca v Zlatých
Moravciach“ a odporúča schváliť 5% spolufinancovanie projektu.
Podať žiadosť k získaniu dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu Mesta Zlaté
Moravce.
Záväzok k získaniu dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu z rozpočtovej
kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Komisia zobrala na vedomie:
 Program zasadnutia aj so zmenami
 Informáciu o podaných projektoch apríl – máj 2011.
 Informáciu o postupe prác na projekte Múzeum historických budov.
Komisia ukladá:
 K projektu „Regionálny zberný dvor pre mikroregión Tríbečsko“ doplniť do MsZ
snímku z katastrálnej mapy, vymenovať obce, ktoré patria do mikroregiónu Tríbečsko,
a množstvo separovaného odpadu.
/zodpovedný Ing. Latika/
 Doplniť do MsZ dôvodové správu k projektom Župný dom a Kaštieľ Migazziovcov.
/zodpovedná Bc. Levická/
Zistiť stav terminálov a záujem mesta o ich využitie v budúcnosti.
/zodpovedná Bc. Levická/
 Zvolať najbližšie zasadnutie na 6.9.2011 o 15.00 hod.
K bodu 13./
Záver
Predsedkyňa komisie poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie komisie.

Eva Dubajová
predsedkyňa komisie

V Zlatých Moravciach, dňa 14.06.2011
zapísala: Bc. Helena Levická – sekretár komisie

