Komisia pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie

Zápisnica
zo 7. zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke MsÚ v Zlatých Moravciach dňa
21.1 1.2012 o 15,30 hod.

Program:

1. Otvorenie
2.

Prehľad

v

čerpaní

3.

Prehľad

výziev a projektov, do ktorých sa zapojilo Mesto Zlaté Moravce v roku 2012.

európskych fondov v sociálnej oblasti v roku 2012 a

výhľad

na rok 2013.

4. Pripravované projekty nar. 2012 / 2013

5. Prezentácia možností zapojenia sa do výziev na získanie nenávratných

finančných

prostriedkov.

6. Návrh na odkúpenie

prebytočného

majetku NSK - internetové

informačné

portály

umiestnené v meste Zlaté Moravce.
7. Rôzne
8. Diskusia

9. Záver
K bodu 1.
p. predsedníčka: na úvod pani predsedníčka privítala všetkých prítomných, obzvlášť
viceprimátora Ing. Jozefa Škvareninu a Ing. Danielu Šutkovú. Následne navrhla na doplnenie
dvoch bodov do programu, konktrétne bod č. 7 Schválenie Doplnku č. l k PHSR mesta Zlaté
Moravce - aktualizácia a bod č.8 PHSR mesta Zlaté Moravce na obdobie 2014 -2020.
~sedníčka: dala hlasovať o uvedených skutočnostiach.
Za: 6
Proti:O
Zdržali sa:O
Komisia schválila aktualizovaný program zasadnutia 7. komisie pre projekty, eurofondy
a strategické plánovanie:
1. Otvorenie
2.

Prehľad

v

čerpaní

3.

Prehľad

výziev a projektov, do ktorých sa zapojilo Mesto Zlaté Moravce v roku 2012.

európskych fondov v sociálnej oblasti v roku 2012 a

výhľad

na rok 2013.

4. Pripravované projekty na r. 2012/2013
5. Prezentácia možností zapojenia sa do výziev na získanie nenávratných
prostriedkov.

finančných

6. Návrh na odkúpenie

prebytočného

majetku NSK - internetové

informačné

portály

umiestnené v meste Zlaté Moravce.
7. Schválenie Doplnku

č.1

k PHSR mesta Zlaté Moravce - aktualizácia

8. PHSR mesta Zlaté Moravce na obdobie 2014 -2020
9. Rôzne
1O. Diskusia
11. Záver
K bodu 2.
p.predsedníčka: vyzvala p. Ing. Šutkovú. aby poskytla informácie o uvedenom bode.

Ing. Šutková: oboznámila komisiu o projektoch Terénna komunitná práca II, Chránené
pracovisko: kamerový monitorovací systém, Technické vybavenie komunitného centra,
Aktivačná činnosť, par. 52, Dobrovoľnícka činnosť, par. 52a, Absolventská prax, ktorých
priebeh je bezproblémový.
K bodu 3
Ing. Šutková: informovala členov komisie o projektoch, ktoré neboli schválené a v rámci
projektu Rómska občianska hliadka bol pozastavený schvaľovací proces z dôvodu delimitácie
Úradu rómskeho splnomocnenca vlády.
p. Klučiar: sa spýtal, či už boli vybrané osoby, ktoré budú predstavovať túto hliadku.
Ing. Šutková: odpovedala, že zatiaľ je uvedená výzva pozastavená a osoby budú vybrané až
v prípade úspešnosti projektu. Následne sa zmienila aj o neúspešných projektoch:
Zabezpečenie anatomického kresla pre zdravotne postihnutých pracovníkov chráneného
pracoviska mesta Zlaté Moravce, Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.
Ing. Košút: pokračoval poskytovaním podrobnejších informácií o projektoch podaných v roku
2012 na základe materiálu k bodu č.3: „Rekonštrukcia Denného centra na Mojmírovej ulici
č.6 - 1. etapa'', ,,Rekonštrukcia povrchovej úpravy - fasády zimného štadióna a zakúpenie
zariadenia na úpravu ľadovej plochy", .,Oslava 900. výročia prvej písomnej zmienky o meste
Zlaté Moravce". „Vybavenie detského dopravného ihriska v meste Zlaté Moravce", „Ďalšie
vzdelávanie - cesta k zlepšeniu kvality života seniorov", „Poďme sa hýbať- rozvoj
basketbalového športu v meste Zlaté Moravce'", .,Negácia nepriaznivých vplyvov na kvalitu
ovzdušia v meste Zlaté Moravce" a mnohé iné.
K bodu 4
Ing. Šutková: hovorila o pripravovaných projektoch, na základe výzvy Ministerstva kultúry
SR - Obnovme si svoj dom sa pripravuje podanie projektu na získanie NFP v dvoch
alternatívach - vypracovanie projektovej dokumentácie na Župný dom alebo dokončenie
pamiatkového výskumu.
lng.Pacalajová: sa spýtala, či bude dostatočné množstvo finančných prostriedkov k dispozícii
na túto výzvu pre tak veľký projekt akým je župný dom.
Ing. Šutková: odpovedala. že uvedené skutočnosti sú v štádiu prípravy a získavania
informácií. Ďalej uviedla, že sa plánuje pokračovanie v projektoch vo všeobecnosti
s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny a pokračuje aktivita v rámci zmluvných dohôd
s OS v Nitre v umožnení výkonu trestu povinnej práce odsúdeným, ktorí sú obyvateľmi mesta
Zlaté Moravce.
Ing. Košút: pokračoval v pripravovaných projektoch: : „Rekonštrukcia denného centra na
Mojmírovej ulici č.6 - II.etapa", tiež projekt súvisiaci so žiadosťou o NFP z Recyklačného
fondu na separáciu odpadu.

K bodu 5
Ing. Košút: poskytol informácie o týkajúce sa tohto bodu, kde objasnil na základe materiálu
k bodu č.5 skutočnosti o možnostiach zapojenia sa do výziev zo štrukturálnych fondov v roku
2012 analýzou jednotlivých výziev, ich zverejnením a predovšetkým oprávnenosťou.
K bodu 6
Ing. Košút: informoval členov komisie o možnosti odkúpenia informačných kioskov: Jedná sa
o internetové informačné terminály, ktoré boli zakúpené v rámci projektu : Implementácia
informačných a internetových terminálov v regióne NSK z Operačného programu základná
infraštruktúra, opatrenie 3.2 Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor,
blok B: Použitie internetu na podporu regionálnej politiky a rozvoj regionálneho digitálneho
obsahu. Mesto Zlaté Moravce bolo oslovené NSK o možnosti odkúpenia uvedených
zariadení, ktoré by malo prebehnúť v roku 2014. Cena za tieto zariadenia je symbolické 1 €.
p. predsedníčka: dala hlasovať členom komisie.
Za:6
Proti:O
Zdržali sa:O
Komisia odporúča odkúpenie týchto zariadení.
K bodu 7
Ing. Košút: informoval členov komisie o uvedenom dokumente, ktorý dopÍňa PHSR mesta
Zlaté Moravce - aktualizácia o Doplnok č. I - Oblasť rozvoja bývania, pre potrebu existencie
tejto povinnej prílohy k žiadosti na ŠFRB.
p. predsedníčka: dala hlasovať o uvedenom bode:
Za: 6
Proti:O
Zdržali sa:O
Komisia odporúča MsZ schválenie návrhu uznesenia Doplnku č. 1 - oblasť rozvoja bývania
do „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce - aktualizácia.
K bodu 8
Ing.Pacalajová: potvrdila opodstatnenosť tohto bodu a zdôraznila potrebu začať
s vypracovaním tohto dokumentu v roku 2013.
p. predsedníčka: položila otázku do pléna ohľadne spôsobu postupu pri vypracovaní PHSR na
obdobie 2014-2020.
Ing. Košút: existujú 2 spôsoby - vypracovať tento dokument vo vlastných štruktúrach
s externými gestormi, respektíve odborníkmi v jednotlivých oblastiach, alebo dať vypracovať
tento dokument spoločnosti, ktorá sa touto činnosťou zaoberá.
Ing.Pacalajová: povedala, že tento dokument môže stáť mesto Zlaté Moravce 30 tisíc eur.
p. viceprimátor: potvrdil, že tento strategický dokument je veľmi finančne náročný.
Ing.Pacalajová: zdôraznila, že v prípade PSER mesta Zlaté Moravce, ktorý bol spracovaný do
konca roka 2013 spracovávali externý odborníci a interný zamestnanci, čo v súčasnosti
pravdepodobne nebude možné. Spomenula tiež možnosť spolupráce s UKF ohľadne
vypracovania tohto dokumentu s možnou úsporou nákladov naproti súkromným
spoločnostiam. Následne sa vyjadrila, že zistí potenciálnu spoluprácu s UKF v Nitre ohľadne
vypracovania PHSR mesta Zlaté Moravce na roky 2014-2020.
p. predsedníčka: navrhla vykonať prieskum trhu ohľadne vypracovania PHSR.

Rôzne:
Diskusia:
Záver:
p.predsedníčka:

ukončila

7. zasadnutie komisie a

poďakovala

účasť

sa za

všetkým

prítomným.
V Zlatých Moravciach

dňa

21.11.2012
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Spracoval:

sekretár komisie
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Prezenčná

listina

zo zasadnutia Komisie pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie pri MsZ,
konaného dňa 21.11.2012 v zasadačke Mestského úradu v Zlatých Moravciach
r. \
t
(

1. Eva Dubajová - predseda komisie
2. Ing. Anna Pacalajová
3. Mgr. Helena Dubayová
4. Miroslav Záchenský
5. Vladimír

Klučiar
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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
12. Ing. Daniela Šutková, referent odd. projektov a prop. mesta

Ing. Miroslav Košút - sekretár komisie

······~~);~·_::·················

................. .

- )/ "' V-..___ .

···········~~/';~··/„

J1, U'--/
···················#·························

L„ v

-----

)'

