Komisia pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie
Zápisnica
z ll. zasadnutia, ktoré sa uskutocnilo

v zasadacke MsÚ v Zlatých Moravciach dna 3.2.2014
o 15,30 hod

s nasledovným programom :
l. Otvorenie
2. Návrh na predÍženie platnosti súcasného PHSR mesta Zlaté Moravce.
3. Prehlad o aktuálnom stave projektov
4. Informácia o priebehu projektu: Dalšie vzdelávanie - cesta k zlepšeniu

kvality života

seniorov
5. Informácia o projekte: Modernizácia ZŠ Pribinova
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
K bodu l.
p. predsednícka: na úvod privítala všetkých prítomných a otvorila ll. zasadnutie komisie pre
projekty, eurofondy a strategické plánovanie a navrhla doplnit do programu bod s názvom
Aktualizácia uznesení potrebných pre žiadost o dotáciu na územnoplánovaciu dokumentáciu.
O uvedenej zmene dala hlasovat:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

4 (Ing. Pacalajová, Záchenský, Dubajová, Mgr. Dubayová)
O
O

Schválený program:
l. Otvorenie
2. Návrh na predÍženie platnosti súcasného PHSR mesta Zlaté Moravce.
3. Prehlad o aktuálnom stave projektov
4. Informácia o priebehu projektu: Dalšie vzdelávanie·o

cesta k zlepšeniu

kvality života

seniorov
5. Informácia o projekte: Modernizácia ZŠ Pribinova
6. Aktualizácia uznesení potrebných pre žiadost o dotáciu na územnoplánovaciu
dokumentáciu
7. Rôzne

8. Diskusia
9. Záver

K bodu 2.
p.predsednícka: vyzvala p. Ing. Košúta, aby poskytlol informácie k danému bodu.
Ing Košút: vyzval prítomných k nahliadnutiu materiálu a dôvodovej správy k danému bodu,
kde je výslovné odporucenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
v ktorom sa uvádza " ..odporúcame, aby platnost súcasného PHSR mesto (obec) predÍžilo
a schválilo obecným zastupitelstvom v zmysle ods. 7 § 8 zákona c. 539/2008 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja, a to na cas potrebný pre schválenie strategických dokumentov
Európskou komisiou"
p.predsednícka: dala hlasovat o odporúcaní mestskému zastupitelstvu
schválit návrh na
predÍženie aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce
do konca roka 2014
Za:
Proti:
Zdržali sa:

3 (Mgr. Dubayová, Dubajová, Záchenský)
O

1 (Ing. Pacalajová)

Komisia odporúca schválit Mestskému zastupitelstvu
návrh na predÍženie aktualizácie
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce do konca roka 2014.
K bodu 3
p.predsednícka: vyzvala p. Ing. Košúta o poskytnutie informácii k danému bodu.
Ing. Košút: odporucil materiál k bodu c.3a a 3b, v ktorých sa nachádza analýza aktuálnych
rozpracovaných projektov, projektov v štádiu schvalovania: "Negácia nepriaznivých vplyvov
na kvalitu ovzdušia v meste Zlaté Moravce" , "Obcianska hliadka mesta Zlaté Moravce" , "
Dotácia na podporu kultúry z Nitrianskeho samosprávneho kraja" , "Dotácia na podporu
športu z Nitrianskeho samosprávneho kraja" , "Projekt nutných opráv fasády budovy MSKŠ
v Zlatých Moravciach" "Komunitná sociálna práca III". Projekty v realizácii: Projekt: "
Prevenciou k zvýšeniu bezpecnosti cestnej premávky v meste Zlaté Moravce" , "Solárna
energia v škôlke" , "Zberný dvor - mesto Zlaté Moravce a mikroregión Tríbecsko". Žiadosti
o dotáciu podané od 5.11.2013 do 29.1.2014: Ministerstvo kultúry SR - 7.1. Prehliadky,
festivaly, sútaže Projekt s názvom "Zlaté vretienko" - zorganizovanie detských folklórneho
festivalu, pokracovanie v tradícii detských folklórnych festivalov, Ministerstvo kultúry SR 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok Projekt s názvom "Vykonanie záverecnej etapy umelecko historického a architektonicko
- historického pamiatkového
výskumu Župného domu
v Zlatých Moravciach, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR - Dotácia na podporu
rozvoja sociálnych služieb - "Rekonštrukcia
Denného centra v Zlatých Moravciach",
Pripravované projekty: Reakcia na výzvu Nadácie Ekopolis a nadácie Nestlé pre vodu
v kraj ine - projekt zameraný na zníženie spotreby vody v Materskej škole na Žitavskom
nábreží.
K bodu 4
p.predsednícka: vyzvala p. Ing. Košúta o poskytnutie informácii k danému bodu.
Ing. Košút: poskytol aktuálne informácie o priebehu projektu s predpokladaným
výucby 4/2014.

zaciatkom

K bodu 5
p.predsednícka: vyzvala p. Ing. Košúta o poskytnutie informácii k danému bodu.
Ing. Košút: Oboznámil komisiu o ukoncení projektu, na základe schválenej
Záverecnej žiadosti o platbu.

a uhradenej

K bodu 6
p.predsednícka: vyzvala p. Ing. Košúta o poskytnutie informácii k danému bodu.
Ing. Košút:
poskytol clenom komisie informácie o možnosti uchádzat sa o financné
prostriedky formou dotácie na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie, kde jednou
z povinných príloh je uznesenie mestského zastupitelstva, ktoré obsahuje záväzok Mesta
Zlaté Moravce, že proces obstarávania a schvalovania územnoplánovacej
dokumentácie
potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi MDVaRR SR
a Mestom Zlaté Moravce ako žiadatelom
(v prípade úspešnosti žiadosti). Uznesenie
s uvedeným znením nesmie byt' staršie ako 3 mesiace v case podania žiadosti z uvedeného
dôvodu je potrebné aktualizovat už existujúce uznesenie c. 279/2012 z 13. zasadnutia
mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach konaného dna 23.2.2012.
p.predsednícka: dala hlasovat o odporúcaní komisie pre projekty, eurofondy a strategické
plánovanie Mestskému zastupitelstvu schválit návrh na schválenie záväzku pre získanie
dotácie na územnoplánovaciu
dokumentáciu z rozpoctovej kapitoly Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Za:
Proti:
Zdržali sa:

4 (Ing. Pacalajová, Záchenský, Dubajová, Mgr. Dubayová)
O

O

Komisia schválila odporucenie mestskému zastupitelstvu
schválit návrh na schválenie
záväzku pre získanie dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu z rozpoctovej kapitoly
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
p.predsednícka:
prítomným.

ukoncila

ll.

zasadnutie

komisie

a podakovala

V Zlatých Moravciach dna 3.2.2014
Spracoval:

sa za úcast

všetkým

Prezencná listina
zo zasadnutia Komisie pre projekty, eurofondy a strategické
konaného dna 3.2.2014

plánovanie pri MsZ,

v zasadac ke Mestského úradu v Zlatých Moravciach
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5. Vladimír Kluciar
6. Mgr. Miroslav Hruška
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7. Erika Babocká
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Prizvaní:
8. Ing. Peter Lednár - primátor mesta
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10. Mgr. Roman Šíra. - prednosta MsÚ

Ing. Miroslav Košút - sekretár komisie
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