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 – 12/2015 – termín upravuje dodatok č. 2 k zmluve NFP

Aktuálny stav:
Stavebné práce boli realizované v rozsahu Rámcovej dohody s opätovným otvorením súťaže
„Uskutočnenie stavebných prác“ – Zmluva o dielo č. 575/2014 zo dňa 15.4.2014.
R1 – Energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov - fermentácia
Stavebné práce boli prevzaté od zhotoviteľa stavby – EUROVIA sk, a.s. dňa 22.1.2015.
V súčasnej dobe prebieha odstraňovanie vád a nedorobkov, ktoré boli zistené pri preberacom konaní
vrátane vypratávania staveniska.
Dodávateľ technologickej časti – Remeslo strojal s.r.o. realizuje práce na objekte fermentácie vrátane
montáže potrubných rozvodov a plynotesnom vyspravení jednotlivých fermentorov.
Zmluva na dodávku a montáž technológie pre Bioplyn a CNG zatiaľ nebola podpísaná.
R2 – Dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu / k.ú. Vieska /
Stavba bola od zhotoviteľa stavebných prác prevzatá na preberacom konaní dňa 9.1.2015.
V súčasnej dobe sú realizované nevyhnutné naviac práce, vyplývajúce z nových požiadaviek
technológie, ako aj odstraňovanie vád a nedorobkov a pripájanie inžinierskych objektov na centrálne
rozvody firmy Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.
R3 - Energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov – gasifikácia
Stavebné práce boli prevzaté od zhotoviteľa stavby – EUROVIA sk, a.s. dňa 22.1.2015.
V súčasnej dobe sú odstraňované vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní, vrátane
vypratávania staveniska.
Dodávateľ technologickej časti – Remeslo strojal s.r.o. Žiar nad Hronom prostredníctvom svojho
subdodávateľa firmy ATEKO začína realizovať montážne práce na technologických zariadeniach v 6.
Týždni roku 2015.
R4 – Mechanická úprava nie nebezpečných odpadov / k.ú. Horné Opatovce /
Stavebné práce sú ukončené, stavba bola prevzatá od zhotoviteľa 10.11.2014.
V súčasnosti zhotoviteľ stavby pracuje na odstraňovaní vád a nedorobkov a pripájaní areálu na VN
rozvody SSE a.s.
Podľa požiadaviek dodávateľa technologickej linky boli zrealizované základové konštrukcie v hale pre
ukotvenie technologickej linky.
Termín nástupu na montáž linky dodávateľom technológia je v 9. týždni roku 2015.
V rámci sanácie zosunutého svahu novej kazety skládky TKO a časti spevnenej plochy boli
zrealizované prieskumné hydrogeologické vrty za účasti spracovateľa geologického prieskumu
a predchádzajúceho návrhu sanácie svahu.
K dnešnému dňu boli zhotoviteľom stavebných prác vyfaktúrované všetky oprávnené náklady
stavebných prác a dodávok v zmysle schváleného rozsahu v zmluve o NFP.
Zo strany riadiaceho orgánu bola v mesiaci január preplatená jedna žiadosť o platbu vo výške
413 225,29 eur (podávaná v 11/2014). Žiadosť o platbu vo výške 326793,78 eur z 12/2014 je ešte na
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administratívnej kontrole na riadiacom orgáne. V mesiaci február mesto podá systémom
predfinancovanie poslednú žiadosť o platbu v súvislosti s fakturáciou za stavebné práce.
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:
2. splátku dotácie vo výške 3 400 eur mesto obdržalo dňa 17.12.2014, po zaslaní a schválení
vyúčtovania dotácie Audiovizuálnemu fondu . Mesto bude v nasledujúcom období 3 rokov sledovať
plnenie podmienok vyplývajúcich z Dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
súvisiacich so splácaním pôžičky.

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:

04/2015 – 12/2015

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:
Žiadosť o poskytnutie dotácie na financovanie uvedeného projektu mesto zaslalo dňa 12.12.2014.
V súčasnej dobe čakáme na vyjadrenie poskytovateľa k našej žiadosti.
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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. Dňa 09.12. 2014 bol
zverejnený na internetovej stránke Environmentálneho fondu „Prehľad žiadateľov o poskytnutie
finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2014 v rámci činnosti L1,
kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore“, v ktorom je uvedené aj mesto Žiar
nad Hronom s predmetným projektom (spolu s ďalšími 932 žiadateľmi). To znamená, že dotácia
nášmu mestu nie je poskytnutá.
Z dôvodu nevyčerpania objemu finančných prostriedkov určených na financovanie projektov za
pomoci fondov EÚ v programovacom období 2007-2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR opätovne vyhlásilo dňa 18.11.2014 Výzvu ROP-3.1-2014/01 na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Regionálneho operačného programu (ROP), Prioritná
os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, opatrenie 3.1
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov.
Vzhľadom na neposkytnutie dotácie z Environmentálneho fondu a vyhlásenie novej výzvy
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoje vidieka SR sa mesto rozhodlo opätovne podať
žiadosť v rámci vyššie uvedenej výzvy o NFP pre rovnaký projekt:
Názov projektu:

Rekonštrukcia mestskej knižnice

Financovanie z operačného programu Regionálny operačný program (eurofondy)
Celkové náklady projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Spolufinancovanie mesta:

190 970,00 €
181 421,50 €
9 548,50 €

Doba realizácie projektu:

06/2015 – 11/2015

Popis projektu:
Aktivity projektu sú 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
je aj tepelno-technický posudok pre úspory prestupom tepla stavebných konštrukcií.
Aktuálny stav:
Mesto Žiar nad Hronom má pripravené všetky podklady potrebné ako prílohy k žiadosti o nenávratný
finančný príspevok (NFP). Poslednou prílohou, ktorá chýba je uznesenie o schválení predloženia
žiadosti o NFP, ktoré je predložené v rámci bodu 5b) programu. V prípade schválenia daného
uznesenia mesto predloží žiadosť o NFP za účelom realizácie tohto projektu v rámci.
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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 stále 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:
Uvedený projekt nebol zo strany poskytovateľa schválený.

V Žiari nad Hronom
4.2.2015
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