Komisia pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie
Zápisnica
z 12. zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke MsÚ v Zlatých Moravciach dňa
03.04.2014 o 15,00 hod

s nasledovným programom :

1. Otvorenie
2. Informácia o obstaraní PHSR mesta Zlaté Moravce 2014 -2020
3.

Prehľad

o aktuálnom stave projektov

4. Informácia o priebehu projektu: Ďalšie vzdelávanie - cesta k zlepšeniu kvality života

seniorov
5. Spolufinancovanie projektu Zberný dvor-Zlaté Moravce a mikroregión Tríbečsko
6. Rôzne

7. Diskusia

8. Záver
K bodu 1.
p. predsedníčka: privítala všetkých prítomných a otvorila 12. zasadnutie komisie pre
projekty, eurofondy a strategické plánovanie.

K bodu 2.
p.predsedníčka:

vyzvala p. Ing. Košúta, aby poskytol infonnácie k bodu č.2.
Ing Košút: poskyto] informáciu členom komisie o stretnutí zástupcu mesta Zlaté Moravce na
pracovnom stretnutí k príprave Regionálnej integrovanej územnej stratégie na území
Nitrisnkeho kraja zo dňa 13.3.2014, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia MDVaRR SR a vo
vzťahu k PHSR a novelizácii zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorí
odporučili pracovať na novom PHSR na analýze územia.
K bodu 3
p.predsedníčka:

vyzvala p. Ing. Košúta o poskytnutie informácii k danému bodu.
Ing. Košút: odporučil materiál k bodu č.3a a 3b, v ktorých sa nachádza analýza aktuálnych
žiadostí o dotáciu respektíve prebiehajúcich projektov. Od posledného zasadnutia komisie
boli podané 2 žiadosti o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie a projekt
na podporu ochrany ľudských práv a sJobôd s názvom "Poznaj svoje základne ľudské práva
a slobody" z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a Európskych zá]ežitostí
SR, ktorého cieľom je formou prednášok zvýšiť informovanosť v oblasti základných
ľudských práv a slobôd pre skupiny obyvateľstva ohrozené sociálnou vylúčenosťou.
Pripravované projekty: Grantový program Dôvera 2. ročník - zapojenie MŠ Prílepy za
účelom podpory aktivít zameraných na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl, dôležitosť
pohybu a Nadačný fond SLSP v Nadácii Pontis Obce bližšie k nám 2014, ktorého cie]'om je
obnova a revitalizácia prírodného a verejného priestranstva v Mestskej časti - Chyzerovce,

predpokladaná výška dotácie je 7 500 Eur. Zo sociálnych projektov je potrebné spomenúť
výberové konanie, ktoré prebehlo na MsÚ Zlaté Moravce dňa 31.3.2014, kde sa 17
uchádzačov hlásilo na pozíciu Terénneho sociálneho pracovníka a asistenta terénneho
sociálneho pracovníka k projektu Komunitná sociálne práca. Výberová komisia pozostávala
z členov: prednosta MsÚ ZJaté Moravce, zástupca Fondu sociálneho rozvoja, zástupca
z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a zástupcu ÚPSVaR Zlaté Moravce.
Projekt občianska hliadka je v štádiu hodnotenia, aktivačné práce momentálne vykonáva 78
pracovníkov, trest povinnej práce aktuálne vykonáva 14 odsúdených, absolventská prax
prebieha na oddelení projektov a propagácie mesta (redakcia TN), odd. vnútornej správy
a služieb občanom a odd. pre stavebné konania a správy majetku mesta.

K bodu4
p.predsedníčka: požiadala p. Ing. Košúta o poskytnutie informácii k danému bodu.
Ing. Košút: poskytol členom komisie materiály, kde sa uvádza aktuáJny počet voľných miest
v jednot1ivých vzdelávacích moduloch a s predpokladaným začiatkom výučby 5/2014.

K bodu 5
p.predsedníčka:

vyzvala p. Ing. Košúta o poskytnutie informácii k danému bodu.

Ing. Košút: Oboznámil komisiu o projekte Zberný dvor - Zlaté Moravce a mikroregión
kde celková dotácia predstavuje sumu 32 300 EUR a odporučil materiál k bodu č.5
, kde bola uvedená požiadavka na spolufinancovanie tohto projektu, ktorý spočíva v nákupe
multifunkčného nakladača (šmykom riadeného nakladača) a zberových nádob o objeme 1100
1vpočte30 ks.
p.predsedníčka: dala o uvedenom bode hlasovať
Tríbečsko,

Za:
Proti:
Zdržali sa:

4 (Ing. Paca1ajová, Záchenský, Dubajová,

o

Klučiar)

o

Komisia pre projekty eurofondy a strategické plánovanie odporúča mestskému zastupiteľstvu
a finančnej komisii spolufinancovať projekt Zberný dvor - Zlaté Moravce a mikroregión
Tríbečsko.

6. Rôzne
Ing. Košút: oznámil

členom

komisie záujem

člena

komisie p. Mgr. Miroslava Hrušku

vzdať

sa členstva v komisii pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie.

Komisia pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie berie uvedenú skutočnosť na
vedomie.

9. Diskusia
10. Záver
p.predsedníčka:

prítomným.

ukončila

12. zasadnutie komisie a poďakovala sa za účasť všetkým

V Zlatých Moravciach

dňa

03.04.2014
Spracoval:
sekretár komisie
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Prezenčná

listina

zo zasadnutia Komisie pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie pri MsZ,
konaného dňa 3.4.2014 v zasadačke Mestského úradu v ?'.latých Moravciach

1. Eva Dubajová - predseda komisie

2. Ing. Anna Pacalajová
3. Mgr. Helena Dubayová
4. Miroslav Záchenský
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5. Vladimír Klučiar

6. Mgr. Miroslav Hruška
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7. Erika Babocká
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Prizvaní:
8. Ing. Peter Lednár - primátor mesta
9. Ing. Jozef Škvarenina- zástupca primátora
10. Mgr. Roman Šíra. -prednosta Msú
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Ing. Miroslav Košút

sekretár komisie

//.!\/('
/lt.A.,.. "~

••••••• „ •••••••••••••• „••• „ •••••••••••••••••

