INFORMÁCIA O PROJEKTOCH

Názov projektu:

Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom

Financovanie z operačného programu životné prostredie
Schválený NFP:
Spolufinancovanie mesta:

18 999 848,72 €
99 992,03 €

Doba realizácie projektu:

05/2009 – 08/2014 projekt predĺžený po odsúhlasení mimoriadnej
zmeny projektu

Aktuálny stav:
Od posledného MsZ sa uskutočnili 3 zasadnutia Komisie pre realizáciu Centra zhodnocovania
odpadov v Žiari nad Hronom.
V mesiaci september 2013 sa uskutočnili odovzdávaco-preberacie konania nedokončených stavieb od
spoločnosti Eurobuilding a Remeslo stav. Zápis o odovzdaní a prevzatí nedokončenej stavby na
objekt R4 Mechanická úprava nie nebezpečných odpadov nie je zo strany spoločnosti Eurobuilding do
dnešného dňa podpísaný.
Mesto Žiar nad Hronom listom zo dňa 7.10.2013 odstúpilo od Zmluvy o dielo č. 07072011 zo dňa
9.11.2011, predmetom ktorej je zhotovenie diela „CZO v ZH – stavebné práce“. Spoločnosť
Eurobuilding sa k predmetnému odstúpenie vyjadrila, že ho neakceptuje. Podľa informácií z MŽP je
správnosť krokov mesta v tomto prípade potvrdená vnútornou kontrolou MŽP.
Dňa 25.10.2013 bola riadiacim orgánom pre OPŽP – MŽP uskutočnená kontrola na mieste. Kontrola
dopadla úspešne, z celého zrealizovaného objemu prác a vystavených faktúr zhotoviteľmi vo výške
1 155 908,90 eur bol zistený drobný nesúlad medzi rozpočtom prislúchajúcim k predloženej ŽoP
a skutočnosťou vo výške 1 275,94 eur na stavbe Dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných zložiek
KO. Táto čiastka bude Mestu Žiar nad Hronom dodávateľom Remeslo stav dobropisovaná.
Žiadosť o platbu bola RO overená, schválená a posunutá na platobnú jednotku k preplateniu.
Výsledkom intenzívnej práce celého tímu je vypracovanie kompletnej dokumentácie pre nové verejné
obstarávanie, ktorá zahŕňa 5 samostatných obstarávaní každé formou nadlimitnej zákazky, z toho 1
obstarávanie bude na stavebné práce a 4 obstarávania na technológiu. Dokumentácia bola
odovzdaná MŽP na kontrolu ex Ante dňa 12.11.2013.
V súčasnosti Mesto Žiar nad Hronom zabezpečuje stráženie staveniska – Dotrieďovacie zariadenie
vyseparovaných zložiek.

Názov projektu:

UČME SA AJ VYŠŠOM VEKU

Financovanie z operačného programu vzdelávanie
Schválený NFP:
Spolufinancovanie mesta:

72 221,44 €
3 801,13 €
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Doba realizácie projektu:

10/2013 – 01/2015

Popis projektu:
Prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít, vytvorenia metodiky nového vzdelávacieho programu
a následného vzdelávania lektorov a seniorov chceme pomôcť cieľovej skupine k odstráneniu
prekážok aktívneho starnutia. Spôsob výučby a tematický obsah je zameraný na nadobudnutie
znalostí a schopností, ktoré seniorom pomôžu zaktivizovať sa po psychickej i fyzickej stránke a byť tak
stále súčasťou spoločenského života.
Seniori sa budú vzdelávať v nasledovných oblastiach:
Tvorba vzdelávacieho programu „Základy práva a prevencia“
Základy práva a prevencia
Počítačové zručnosti
Anglický jazyk
Starostlivosť o zdravie
Základy práva a prevencia – vzdelávanie lektorov
Aktuálny stav:
Podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Uskutočnilo sa verejné obstarávanie – prieskum trhu na
zákazky:
- Poskytovanie
odborných personálnych služieb pre zabezpečenie projektového riadenia
a odborných vzdelávacích služieb
- Výpočtová technika vrátane softvérového vybavenia
Táto dokumentácia bola odoslaná riadiacemu orgánu - Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ za účelom jej overenia a schválenia. Po odsúhlasení procesu
VO bude možné začať s realizáciou jednotlivých aktivít.

Názov projektu:

Bezpečnosť obyvateľstva v meste Žiar nad Hronom

Financovanie zo štátneho rozpočtu v oblasti prevencie kriminality
Schválená výška dotácie: 5 000 €
Spolufinancovanie mesta: 1362 €
Doba realizácie projektu: 08/2013 – 11/2013
Aktuálny stav:
Projekt je ukončený. Mesto Žiar nad Hronom pripravuje podklady pre zúčtovanie poskytnutej dotácie,
ktoré predloží Ministerstvu vnútra SR – Obvodný úrad Banská Bystrica.

Názov projektu:

Digitalizácia Kina Hron v Žiari nad Hronom

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

75 000 €
34 000 €
8 200 €
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Pôžička AVF:

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:
Uskutočnil sa proces VO formou elektronickej akcie. Vysúťažená cena činí 80 985,12 eur, čo
prevyšuje schválený rámcový rozpočet projektu zo strany Audiovizuálneho fondu vo výške 75 000 eur.

V Žiari nad Hronom 19.11.2013
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