Komisia pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie

Zápisnica
z 2. zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke MsÚ v Zlatých Moravciach df1a 4.6.2012
o 15,30 hod.

Program:

1. Otvorenie

2. Plnenie úloh z 1. zasadnutia komisie pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie zo
df1a 23.1.2012.
3. Plnenie plánu - sociálnych projektov v roku 2012.

4.

Spoluťinancovanie

projektu ,,Základné

5. Spolufinancovanie projektu ,,Rómska
6.

Cezhraničná

ľudské

práva"".

občianska

hliadka"'.

spolupráca - Sierpc

7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
K bodu 1.
Na úvod pani predsedníčka privítala všetkých prítomných, obzvlášť viceprimátora Ing. Jozefa
Škvareninu a Ing. Danielu Šutkovú - referenta pre sociálne projekty a aktivačnú činnosť.
K bodu 2.
Ing. Košút: úlohou z predošlého zasadnutia komisie z 23.1.2012 bolo zistenie stavu a situácie
s informačnými !doskami, ktoré sú umiestnené v Zlatých Moravciach na troch miestach
a ktoré sú zárovdí vlastníctvom NSK. Súčasný stav informačných kioskov je zlý': kiosk
umiestnený v Migazziho paláci má nefunkčný display, kiosk nachádzajúci sa pri centre Žitava
bol poškodený úmyselným prerušením internetového kábla a kiosk nachádzajúci sa v blízkosti
autobusovej stanice je umiestnený tak, že počas dňa je problematická viditeľnosť na
monitore. Všetky tieto zariadenia nemajú pripojenie na internet.
Ing. Pacalajová: oboznámila komisiu, že tento rok je posledným, kedy sa monitorujú tieto
zariadenia a následne sa bude pravdepodobne predkladať ponuka mestám a obciam na
odkúpenie týchto zariadení. Zdôraznila, že ale až po uplynutí monitorovacieho obdobia.
p.Klučiar: sa zaujímal aký ma mesto úmysel s týmito zariadeniami.
Ing. Košút: oficiálne stanovisko mesta bude známe až po predložení ponuky na odkúpenie
týchto zariadení.
1

K bodu 3
lIJ!!. Šutková: informovala členov komisie o prebiehajúcich projektoch - Technické vybavenie
komunitného centra, podpora práce komunitných sociálnych pracovníkov v meste Zlaté
Moravce. Prizvukovala, že v spolupráci s mestskou políciou bol vypracovaný projekt ako
reakcia na výzvu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, na základe, ktorého žiadali

o zabezpečenie väčšieho množstva kamier. Projekt bol úspešný a mesto získalo 4000 Eur.
Okrem toho informovala členov komisie o Aktivačnej činnosti. pokračovaní projektu
absolventská prax a výkon trestu povinnej práce. kde mesto uzatvorilo dohodu s OS Nitra pre
výkon trestu povinnej práce s 8 odsúdenými.
K bodu 4 a 5
Ing. Šutková: hovorila o projekte, ktorý je v štádiu schvaľovania - Základné ľudské práva
a slobody - zabezpečenie informovanosti skupín obyvateľov ohrozených sociálnym
vylúčením a predchádzanie sociálnej vylúčenosti v rámci informovania mládeže. kde je
potrebná spoluúčasť 133, 18 Eur z vlastných zdrojov. Následne informovala členov o projekte
Zriadenie rómskej občianskej hliadky v meste Zlaté Moravce. ktorý je tiež v štádiu
schvaľovania aje potrebné odsúhlasiť spolufinancovanie na úrovni 264,55 Eur.
p.predsedníčka: dala hlasovať o uvedených skutočnostiach.
Za: 7
Proti:O
Zdržali sa:O
Komisia odporúča MsR schváliť spolufinancovanie projektov: ,.Základné ľudské práva"
a „Zriadenie rómskej občianskej hliadky".
K bodu 6
Ing. Košút: poskytol informácie o týkajúce sa tohto bodu, súvisiace s projektom ,.Miestne
partnerstvo pre ekonomický rozvoj subregiónu Sierpc·', kde Zlaté Moravce vystupujú ako
medzinárodný partner. Následne oboznámi 1 členov o skutočnosti. že výsledkom partnerstva
bude internetová stránka a publikácia, obe v poľsko-slovenskej jazykovej verzii.
Komisia ukladá: zaslať zmluvu o medzinárodnom partnerstve všetkým členom komisie.
Rôzne:
Diskusia:
Záver:
r.predsedníčka:

ukončila

2. zasadnutie komisie v roku 2012 a poďakovala sa za účasť

všetkým prítomným.

V Zlatých Moravciach df1a4.júna2012
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