Informácia o projektoch
Názov projektu:

Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom

Financovanie z Operačného programu Životné prostredie (eurofondy)
Schválený NFP:
18 999 848,72 €
Spolufinancovanie mesta:
999 392,03 €
Doba realizácie projektu: 05/2009 – 12/2014 projekt predĺžený po podpísaní dodatku č.1
k zmluve o NFP
Aktuálny stav:
Rámcová dohoda s opätovným otvorením súťaže Uskutočnenie stavebných prác – Zmluva
o dielo č. 575/2014 bola s dodávateľom EUROVIA SK, a. s podpísaná 3.8.2014. Následne
boli vystavené objednávky prác dňa 4.8.2014 a 19.8. 2014. Odovzdanie staveniska prebehlo
v dňoch 11.8. a 22.8.20014 a v súčasnej dobe prebieha realizácia stavebných prác.
U technologických zákazkách prebehlo otváranie ponúk v časti Kritériá a elektronické aukcie
jednotlivých zákaziek. Dokumentáciu VO vyhodnotenia ponúk v časti „KRITÉRIÁ“ ako aj
z elektronickej aukcie mesto predložilo MŽP dňa 24.7.2014 a 7.8.2014 (v zmysle Prílohy č. 1
zmluvy o NFP – Konsolidované znenie Všeobecne zmluvných podmienok).
MŽP dňa 13.8.2014 zaslalo žiadosť o doplnenie dokladov VO k jednotlivým zákazkám,
mesto doklady doplnilo dňa 18.8.a 21.8.2014.
Očakávame od MŽP list so schválením dokumentácie VO po ktorom bude možné podpísať
zmluvy s jednotlivými dodávateľmi technológie.
Mesto Žiar nad Hronom zabezpečuje stráženie stavenísk CZO. Finančné plnenie v rámci
projektu je do dnešného dňa totožné s tým, ktoré bolo predložené s informáciou o projektoch
v mesiaci február 2014.
Názov projektu:

Digitalizácia Kina Hron v Žiari nad Hronom

Financovanie z Audiovizuálneho fondu
Celkové náklady projektu:
Schválená výška dotácie:
Spolufinancovanie mesta:
Pôžička AVF:

75 000 €
34 000 €
8 200 €
32 800 €

Doba realizácie projektu: 31.11.2014
Popis projektu:
Základným zámerom digitalizácie kina je zachovanie možnosti uvádzania audiovizuálnych
diel pri prechode na premietanie digitálnych filmových produkcií, a tým celkové skvalitnenie
kultúrneho a spoločenského života obyvateľom mesta a celého okresu, ktorým chýba kino
premietajúce nie len klubové filmy. Zabezpečí sa prechod na kompletnú 2D technológiu
s možnosťou rozšírenia na 3D technológiu pri zachovaní jednej 35 mm premietačky na
premietanie prípadných alternatívnych filmov klubového charakteru.

Aktuálny stav:
Technickú špecifikáciu vrátane výrobných čísiel záväzných vecných výstupov projektu
(digitálny projekčný systém, server, univerzálna vstupná jednotka, ozvučenie) mesto po jej
predložení zhotoviteľom dcinex Česká republika, s.r.o. zaslalo Audiovizuálnemu fondu, ktorý
mestu v mesiaci marec poskytol v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie prvú splátku dotácie
vo výške 30 600 eur.
Zhotoviteľ dielo zrealizoval v zmysle príslušnej zmluvy o dielo zo dňa 30.1.2014 a to
v priebehu mesiaca február 2014, v marci dielo mesto prevzalo a je zaradené do dlhodobého
hmotného majetku.
Druhú splátku vo výške 3 400 eur mesto obdrží po predložení a schválení zúčtovania dotácie
Dodatok k zmluve v súvislosti s poskytnutím pôžičky vo výške 32 800 eur od
Audiovizuálenho fondu bol doručený , ale vzhľadom k tomu , že pôžička podľa VZN musí
byť schválená MsZ dodatok nebol podpísaný. Schválenie pôžičky MsZ je ďalším bodom
zasadnutia MsZ,
Názov projektu:

Doplnenie a rozšírenie monitorovacieho kamerového systému mesta

Financovanie zo štátneho rozpočtu v oblasti prevencie kriminality
Celkové náklady projektu: 22 400,40 €
Požadovaná výška dotácie: 17 753,33 €
Spolufinancovanie mesta:
4 647,07 €
Doba realizácie projektu: 04/2014 – 12/2014
Popis projektu:
Zámerom projektu je inštalácia 6-tich moderných otočných digitálnych kamier s ďalším
potrebným vybavením do súčasného systému, v ktorom sa nachádza 12 vonkajších
analógových kamier. Prepojenie kamier bude dosiahnuté aj novou autonómnou bezdrôtovou
sieťou v nelicencovanom pásme, ktoré bude zapojené do existujúcej optickej siete mesta (na
danom pásme 5GHz funguje aj súčasný mestský kamerový systém). Plánované rozmiestnenie
kamier:
1. budova I. ZŠ (monitorovanie križovatky Ul. Dr. Janského a Ul. Š. Moysesa)
2. budova MŠ na Ul. A. Kmeťa (monitorovanie križovatky Ul. A. Kmeťa a Ul.
Hviezdoslavova)
3. stĺp za budovou POS (monitorovanie lokality Pod Kortínou)
4. roh budovy „Kocky“ – predajňa elektro (monitorovanie Ul. SNP a CAZ)
5. roh budovy Ubyfo (monitorovanie križovatky Ul. Dr. Janského a Ul. M. R. Štefánika)
6. náhrada starej analógovej kamery umiestnenej na betónovom stĺpe pri záhradníctve
Liana (monitorovanie Ul. SNP)
Náklady na rozšírený a doplnený kamerový systém budú po zrealizovaní projektu zahŕňať
okrem nákladov na elektrickú energiu aj náklady na bežnú údržbu a prípadné opravy. Obsluha
bude zabezpečená zriadenou chránenou dielňou s pracovníkmi so zníženou pracovnou
schopnosťou.

Aktuálny stav:
Dňa 27.11.2013 mesto podalo žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na
financovanie projektu. Do dnešného dňa komisia Úradu vlády pre boj s kriminalitou, ktorá
žiadosti posudzuje nezasadala.
Názov projektu:

Rekonštrukcia mestskej knižnice

Financovanie z operačného programu Regionálny operačný program (eurofondy)
Popis projektu:
Aktivity projektu budú zamerané na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy –
rekonštrukcia zastaralého obvodového plášťa a otvorových konštrukcií ich výmenou,
zateplenie bočnej betónovej steny a strechy (realizovaný bude aj bleskozvod). Vstup do
prístavby bude bezbariérový, spracovaný bude aj tepelno-technický posudok pre úspory
prestupom tepla stavebných konštrukcií.
Aktuálny stav:
Dňa 8.4.2014 mesto predložilo Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Žiadosť
nenávratný finančný príspevok na realizáciu predmetného projektu. V súčasnosti prebieha
proces formálneho hodnotenia predložených žiadostí.
Mesto dňa 5.9.2014 obdržalo od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rozhodnutie o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

V Žiari nad Hronom
5.9.2014

