Informácia o projektoch
Názov projektu:

Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom

Financovanie z Operačného programu Životné prostredie (eurofondy).
Schválený NFP:
Spolufinancovanie mesta:

18 999 848,72 €
999 392,03 €

Doba realizácie projektu:

05/2009 – 12/2014 – projekt predĺžený po podpísaní dodatku č.1
k zmluve o NFP
05/2009 – 12/2015 – riadiacim orgánom
schválené predĺženie,
očakávame návrh dodatku č. 2 k zmluve o NFP (na podpis), ktorým
bude upravená aj celková výška oprávnených výdavkov na projekt
ako aj výška schváleného NFP.

Aktuálny stav:
Stavebné práce prebiehajú v zmysle Rámcovej dohody s opätovným otvorením súťaže „Uskutočnenie
stavebných prác“ – Zmluva o dielo č. 575/2014 zo dňa
Stavebné práce k 2.12.2014:
R1 – Energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov – fermentácia
- zrealizované zemné práce, základové pásy, splašková a dažďová kanalizácia, prípojka vody, steny
z betónových tvárnic s osadením oceľových stĺpov skladovacích boxov, betónové podlahy v časti
skladovacích boxov.
R2 – Dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných zložiek KO
- zrealizované betónové plochy medzi halou dotrieďovania a halou triedenia skla, betónové plochy
medzi halou dotrieďovania a bioplynovou stanicou, práce na vrátnici, mostovej váhe, elektrické
rozvody pre osvetlenie a prípojky NN, obrubníky a podkladné vrstvy pre spevnené plochy komunikácií,
časť oplotenia areálu, preložka teplovodu, dokončovacie práce na časti administratívnej budovy.
R3 - Energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov – gasifikácia
- zrealizované zemné práce, základové pásy, základy pod technologické zariadenia, betónové
podlahy, začaté práce na stene z betónových tvárníc.
R4 – Mechanická úprava nie nebezpečných odpadov
- stavba bola ukončená v rozsahu zmluvy, dňa 10.11.2014 sa uskutočnilo odovzdanie a prevzatie
dokončenej stavby, z ktorého je vyhotovený zápis. Pre ukončenie stavby bolo nevyhnutné zrealizovať
aj naviac práce. Po odovzdaní stavby boli zistené trhliny v časti spevnenej asfaltovej plochy pri svahu
novej kazety skládky TKO z dôvodu zosúvania svahu kazety a 2.12.2014 došlo k zosuvu svahu novej
kazety skládky a k prepadnutiu časti spevnenej plochy.
K dnešnému dňu boli na riadiaci orgán podané systémom predfinancovanie 2. žiadosti o platbu v
sume celkom 765 136,13. Zo strany riadiaceho orgánu máme zatiaľ preplatenú jednu žiadosť o platbu
vo výške 313 653,98 eur. Mesto podá v mesiaci december systémom predfinancovanie ešte jednu
žiadosť o platbu.
Technologické zákazky:
R1 – Energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov – fermentácia (BPS)
- realizačná zmluva podpísaná dňa 16.9.2014. Stavenisko odovzdané zhotoviteľovi dňa 22.9.2014.
Zrealizovaná základová doska pod fermentory, základy pod silo perkolátu, ukončená montáž
betónových prvkov fermentorov, murovacie práce pre miestnosti kogeneračných jednotiek,
vzduchotechniky, elektroovládania.
R1 – Energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov – Bioplyn, CNG
- realizačná zmluva zatiaľ nepodpísaná.

R3 - Energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov – gasifikácia
- realizačná zmluva podpísaná dňa 16.9.2014. Stavenisko odovzdané zhotoviteľovi dňa 23.9.2014.
Montáž technologických zariadení bude zahájená v 01/2015.
R4 – Mechanická úprava nie nebezpečných odpadov
– realizačná zmluva podpísaná dňa 8.10.2014, dodatok č. 1 k zmluve dňa 18.11.2014. Stavenisko
odovzdané zhotoviteľovi dňa 20.11.2014. Montáž technologických zariadení bude zahájená
v 01/2015.

Názov projektu:

Digitalizácia Kina Hron v Žiari nad Hronom

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

80 985,12 €
34 000,00 €
14 185,12 €
32 800,00 €

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:
Dňa 27.10.2014 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov
AVF, predmetom ktorého je poskytnutie pôžičky mestu Žiar nad Hronom vo výške 32 800 eur, pričom
úroky činia 654 eur. Podmienky poskytnutia sú nasledovné:
- 1. splátka pôžičky vo výške 11 000 eur a 1. splátka úroku vo výške 328 eur do 31.3.2015,
- 2. splátka pôžičky vo výške 11000 eur a 2. splátka úroku vo výške 218 eur do 31.5.2016,
- 3. splátka pôžičky vo výške 10 800 eur a 3. splátka úroku vo výške 108 eur do 1.3.2017.
Pôžičku mesto na účet obdržalo dňa 13.11.2014.
Dňa 27.11.2014 sme zaslali na AVF vyúčtovanie dotácie. Po jeho schválení mesto obdrží 2. splátku
dotácie vo výške 3 400 eur.

Názov projektu:

Doplnenie a rozšírenie monitorovacieho kamerového systému
mesta

Financovanie zo štátneho rozpočtu v oblasti prevencie kriminality.
Celkové náklady projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Spolufinancovanie mesta:

22 400,40 €
17 753,33 €
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.
2.
3.
4.
5.
6.

budova I. ZŠ (monitorovanie križovatky Ul. Dr. Janského a Ul. Š. Moysesa)
budova MŠ na Ul. A. Kmeťa (monitorovanie križovatky Ul. A. Kmeťa a Ul. Hviezdoslavova)
stĺp za budovou POS (monitorovanie lokality Pod Kortínou)
roh budovy „Kocky“ – predajňa elektro (monitorovanie Ul. SNP a CAZ)
roh budovy Ubyfo (monitorovanie križovatky Ul. Dr. Janského a Ul. M. R. Štefánika)
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:
Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na svojom zasadnutí dňa 10. októbra
2014 uvedený projekt neschválila. Mesto v súčasnej dobe na základe novej výzvy opäť pripravuje
žiadosť o poskytnutie dotácie na vyššie uvedený projekt, ktorú je potrebné zaslať v termíne do
15.12.2014.

Názov projektu:

Rekonštrukcia mestskej knižnice

Financovanie z Environmentálneho fondu.
Celkové náklady projektu:
227 208,49 €
Požadovaná výška dotácie: 191 124,30 €
Spolufinancovanie mesta:
10 059,18 €
Neoprávnený výdavok mesta: 26 025,01 €
Doba realizácie projektu:

03/2015 – 07/2015

Popis projektu:
Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa, strechy a výmenu otvorových konštrukcií. Jeho realizáciou
sa odstránia nedostatky a zlepší sa klíma interiéru, zlepšia sa tepelno-technické vlastnosti stavebných
konštrukcií, dôjde k odstráneniu nevyhovujúceho stavu vychádzajúceho z energetického posudku.

Zabezpečí sa zníženie spotreby vykurovacej energie a najmä zníženie výdavkov na vykurovanie
objektu. Projekt rieši aj osadenie bleskozvodu na objekt. Realizácia prístupovej rampy, schodiska pred
vstupom do objektu a časť búracích prác (neoprávnený výdavky) budú hradené z rozpočtu mesta.
Aktuálny stav:
Dňa 25.7.2014 bola na Environmentálny fond zaslaná žiadosť o poskytnutie dotácie so všetkými
povinnými prílohami. Dňa 25.9.2014 mesto odoslalo doplnenie žiadosti. V súčasnej dobe čakáme na
stanovisko poskytovateľa k našej žiadosti.

Názov projektu:

Solárny systém mestskej plavárne v Žiari nad Hronom

Financovanie z Environmentálneho fondu.
Celkové náklady projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Spolufinancovanie mesta:

172 124,46 €
163 518,23 €
8 606,23 €

Doba realizácie projektu:

03/2015 – 07/2015

Popis projektu:

Projekt rieši zníženie množstva nakupovanej tepelnej energie z mestskej siete pre ohrev bazénovej
vody a teplej úžitkovej vody v objekte plavárne. Solárne teplo sa bude dodávať do veľkého plaveckého

bazéna a detského bazéna. Zdrojom tepla budú ploché slnečné kolektory v počte 120 ks, ktoré budú
umiestnené na streche objektu nad veľkým plaveckým bazénom.
Aktuálny stav:
Dňa 28.10.2014 bola na Environmentálny fond zaslaná žiadosť o poskytnutie dotácie so všetkými
povinnými prílohami. V súčasnej dobe čakáme na stanovisko poskytovateľa k našej žiadosti.

Názov projektu:

Stavebné úpravy športového areálu ZŠ Jilemnického 2, Žiar nad
Hronom

Financovanie z Úradu vlády SR.
Celkové náklady projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Spolufinancovanie mesta:

208 669,70 €
198 236,21 €
10 433,49 €

Doba realizácie projektu:

5 mesiacov od poskytnutia dotácie

Popis projektu:
Projekt rieši výmenu pôvodného škvárového povrchu za umelý povrch na atletickej dráhe a pri
sektoroch pre športové disciplíny. Zrevitalizované a zmodernizované budú atletická dráha, doskočiská
pre skok do diaľky, priestor pre skok do výšky a priestor pre vrh guľou s vrhačským kruhom.
Zrealizovaním projektu sa zlepšenia podmienky na vyučovanie telesnej výchovy ako aj mimoškolskej
činnosti žiakov, mládeže a verejnosti.
Aktuálny stav:
Dňa 17.9.2014 bola na Úrad vlády SR zaslaná žiadosť o poskytnutie dotácie so všetkými povinnými
prílohami. Dňa 14.10.2014 bola žiadosť na základy výzvy UV SR doplnená. V súčasnej dobe čakáme
na stanovisko poskytovateľa k našej žiadosti.

V Žiari nad Hronom
2.12.2014

