Komisia pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie
Zápisnica
zlO.

zasadnutia,

s nasledovným

ktoré sa uskutocnilo

v zasadacke MsÚ v Zlatých
o ] 5,30 hod

Moravciach

dna 6.11.2013

programom:

I . Otvoren ie
2. Prehl'ad o stave sociálnych
3. Prehl'ad o výzvach,
4. Informácia
5. Predstavenie
6. Informácia
a propagácie
7. Informácia

projektov

projektoch,

o informacných
projektu:
o návrhu

do ktorých

kioskoch

mesto Zlaté Moravce

v meste Zlaté Moravce

Dalšie vzdelávanie
rozpoctových

sa zapojilo

- cesta k zlepšeniu

požiadaviek

kvality života seniorov

na rok 2014 oddelenia

projektov

mesta
o projekte:

Modernizácia

ZŠ Pribinova

8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

K bodu 1.
p. predsednícka:
na Úvod privítala všetkých
projekty, eurofondy a strategické plánovanie

prítomných

a otvorila

10. zasadnutie

komisie

pre

K bodu 2.
p.predsednícka:
vyzvala p. Ing. ŠutkovÚ, aby poskytla informácie k danému bodu.
Ing. Šutková: poskytla informácie o sociálnych projektoch v štádiu schval'ovania:
Obcianska hliadka mesta Zlaté Moravce a Komunitná sociálna práca v Zlat)"ch Moravciach.
Dalej dodala informácie
o prebiehajÚcich
projektoch:
Komunitná
sociáln~ práca v Zlatých
§ 51 zákona c. 5/2004. Projekt XX - podpora
Moravciach,
Absolventská
prax zamestnávania
nezamestnaných
v samospráve,
tiež uviedla informácie o treste povinnej práce
a podala tiež základné informácie o aktivacnej cinnosti mesta Zlaté Moravce. Spomenula ich
bezproblémový
priebeh.
Ing. Pacalaiová:
sa informovala
o sÚcinnosti
projektov
komunitnej
sociálnej
práce
a obcianskej hliadky.
Ing. Šutková: potvrdila, že so spoluprácou
týchto dvoch inštitútov sa skutocne v projektoch
pocíta. pricom oba svojimi aktivitami podporujú kOlllunitnú cinnost. Aktivity v projektoch sú
nastavené tak. aby sa navzájom dopíllali.
K bodu 3
p.predsednícka:
vyzvala p. Ing. Košúta o poskytnutie informácii k danéIllu bodu.
Ing. KošÚt: odporucila materiál k bodu c.3, v ktorom je podrobná anal)/za projektov.
v štádiu schval'ovania:
Obcianska
hliadka mesta Zlaté Moravce,
Mesto tancuje
II.rocník

Šp0l10v)/ch

olympijsk)'ch

hier, Projekt

Športov)/ch

hier pre základné

ktoré sú
a spieva,

školy v Zlatých

Moravciach, Dotácia z rezervy predsedu vlády
premávky v meste Zlaté Moravce, Komunitná
výzva 20 l 3, Negácia nepriaznivých
vplyvov
Projekt nutných opráv fasády budovy MSKŠ v

SR, Prevenciou k zvýšeniu bezpecnosti cestnej
sociálna práca v meste Zlaté Moravce, Jesenná
na kvalitu ovzdušia
v meste Zlaté Moravce,
Zlatých Moravciach.

K bodu 4
p.predsednícka:
vyzvala p. Ing. KošÚta o poskytnutie informácii k danému bodu.
Ing. KošÚt: odporucil materiál cA, ktoré obsahuje stanovisko informatika
mesta k uvedeným
zariadeniam,
v ktorej sa spomína predovšetkým,
že je neefektívne
a neekonomické
odkúpit
uvedené zariadenia do majetku mesta z dôvodu zastaranej informacnej technológie.
K bodu 5
p.predsednícka:
vyzvala p. Ing. KošÚta o poskytnutie informácii k danému bodu.
Ing. KošÚt: v tomto bode odprezentoval
pre clenov komisie a všetkých prítomných
základné
informáciu o projekte: Dalšie vzdelávanie - cesta zlepšenia kvality života seniorov
p. Kluciar: sa zaujímal o ktorý z modulov je najväcší záujem.
Ing. KošÚt: odpovedal, že v sÚcasnosti bol zistený len predbežný záujem a najviac obyvatelia
mesta Zlaté Moravce mali záujem o moduly spojené s výucbou IKT a anglického jazyka.
K bodu 6
p.predsednícka:
vyzvala p. Ing. KošÚta o poskytnutie informácii k danému bodu.
Ing. KošÚt: dal clenom kom isie do pozornosti materiál k bodu c. 6, kde je uvedený návrh
rozpoctu oddelenia projektov a propagácie mesta.
p. predsednícka dala hlasovat o odporucení návrhu rozpoctu oddelenia projektov a propagácie
mesta financnej komisii:
Za:
4 (Kluciar, Záchenský,
Dubajová, Mgr. Dubayová)
Proti: I (Ing. Pacalajová)
Zdržal i sa: O
Komisia
financnej

schválila
komisii.

odporucenie

návrhu

rozpoctu

oddelenia

projektov

a propagácie

p.predsednícka:
vyzvala p. Ing. KošÚta o poskytnutie informácii k danému bodu.
Ing. Košút: informoval
clenov komisie o skutocnosti,
že projekt Modernizácia
školy Pribinova je ukoncený a caká sa na Úhradu Záverecnej žiadosti o platbu.

mesta

Základnej

8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
p.predsednícka:
prítomným.
V Zlatých

ukoncila

Moravciach

10.

zasadnutie

komisie

a podakovala

sa

za

úcast

všetkým

dna 6. I 1.2013
Spracoval:

.trfu~.ISI.e .
pl~dsednícka
'\

komisie

Prczcncná

listina

zo zasadnutia Komisie pre projekty, eurofondy a strategické
konaného dna 6.11.2013

l. Eva Dubajová

- predseda

plánovanie pri MsZ,

v zasadac ke Mestského úradu v Zlat{)~h Moravciach
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komisie

2. Ing. Anna Pacalajová
3. Mgr. Helena

LJ;

Dubayová

4. Miroslav

Záchensk)!

5. Vladimír

Kluciar

6. Mgr. Miroslav
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Hruška
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7. Erika Babocká

y .~.~.~.~.~ .~~

Prizvaní:
8. Ing. Peter Lednár - primátor
9. Ing . ./ozetŠkvarenina10. Mgr. Roman

mesta

zástupca

Šíra - prednosta

MsÚ

10. Ing. Daniela SlItková. referent soc. projektov

Ing. Miroslav

Košlit

- sekretúr
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komisie
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a aktivacnej cin
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