Informácia o projektoch
A/ Projekty v realizácií
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:
R1 – Energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov - fermentácia
Nedostatky z kolaudačného konania sú odstránené, požiadali sme IBP o následnú kontrolu
odstránenia nedostatkov.
R2 – Dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu / k.ú. Vieska /
Stavebné práce na zmene stavby pred dokončením sa realizujú, zrealizované sú betónové plochy,
výkopový kanál pre teplovodné potrubie, potrubie do výkopu položené, prebiehajú zváracie práce.
Ukončenie prác je naplánované do 18.12.2015. Kolaudačné rozhodnutie na túto stavbu je vydané
a právoplatné.
R3 - Energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov – gasifikácia
Nedostatky z kolaudačného konania sú odstránené, požiadali sme IBP o následnú kontrolu
odstránenia nedostatkov.
R4 – Mechanická úprava nie nebezpečných odpadov / k.ú. Horné Opatovce /
Sanácia svahu – zrealizované sú piloty, železobetónový trám, vŕtajú sa kotvy pre ukotvenie trámov,
súčasne sa realizuje kanalizácia. Predpoklad ukončenia realizácie je do konca novembra 2015. Na
stavbe sa uskutočnilo dňa 31.10.2015 kolaudačné konanie. IBP boli zistené nedostatky, ktoré bránia
vydaniu kolaudačného rozhodnutia. Nedostatky sa priebežne odstraňujú.
Dňa 29.9.2015 vykonal riadiaci orgán SAŽP na projekte kontrolu na mieste, pričom boli
prekontrolované písomné dokumenty archivované na meste ako aj samotné zrealizovanie prác
týkajúcich sa posledného VO (Eurovia, Remeslo a Eximm). K zisteným nedostatkom, ktoré boli
zhrnuté v správe z kontroly na mieste prijalo mesto nápravné opatrenia, nedostatky odstránilo
a riadiacemu orgánu zaslalo informáciu o splnení opatrení.
Vo finančnom plnení nenastali od posledného mestského zastupiteľstva žiadne zmeny.

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:
Je zrealizované verejné obstaranie, pripravuje sa na podpis zmluva s víťazným uchádzačom. Predmet
zmluvy je potrebné zrealizovať do konca decembra 2015.

B / Projekty - žiadosti o poskytnutie dotácií, grantov alebo NFP podané v rámci
aktuálnych dotačných schém
(júl – november 2015)
1. „770 rokov udelenia mestských výsad mestu Žiaru nad Hronom“
Riadiaci orgán: Nadácia SPP "Verejnoprospešný program SPPoločne"
Žiadateľ: mesto Žiar nad Hronom
Zámer: oslavy 770.výročia udelenia mestských výsad - kultúrno-spoločenský program.
Rozpočet: 6.000 € - žiadaný grant
Stav: nepodporené
2. „Mladí seniorom - buďme fit a v pohode“
Riadiaci orgán: Nadácia SPP "Verejnoprospešný program SPPoločne"
Žiadateľ: OZ ZaŽiar
Zámer: exteriérový fit a relax park pre seniorov, v areáli bývalého Červeného kríža.
Rozpočet: 6.000 € - žiadaný grant
Stav: nepodporené
3. „Edukačno-výskumný areál pre žiakov II.ZŠ v Žiari nad Hronom“
Riadiaci orgán: Nadácia SPP - "Verejnoprospešný program SPPoločne"
Žiadateľ: Základná škola M.R.Štefánika 17
Zámer: skleník, produkčné záhradky a súvisiaci vzdelávací priestor pre výučbu.
Rozpočet: 6.000 € - žiadaný grant
Stav: nepodporené
4. „Fit a v pohode“
Riadiaci orgán: Nadácia TESCO - "Kolegovia pre dobrú vec"
Žiadateľ: mesto Žiar nad Hronom
Zámer: exteriérový fit a relax park pre seniorov, v areáli bývalého Červeného kríža.
Rozpočet: 2.000 € - žiadaný grant
Stav: nepodporené
5. „Edukačno-výskumný areál pre žiakov II.ZŠ v Žiari nad Hronom“
Riadiaci orgán: Nadácia TESCO - "Kolegovia pre dobrú vec"
Žiadateľ: Základná škola M.R.Štefánika 17

Zámer: skleník, produkčné záhradky a súvisiaci vzdelávací priestor pre výučbu.
Rozpočet: 2.000 € - schválený grant
Stav: podporené
6. „Likvidácia čiernych skládok v meste žiar nad Hronom“ –
Riadiaci orgán: Environmentálny fond – „Rozvoj odpadového hospodárstvo - Výzva C4 - Sanácia
miest s nezákonne umiestneným odpadom“
Žiadateľ: mesto Žiar nad Hronom.
Zámer: likvidácia čiernych skládok v lokalite "Pod Kortínou" a v lokalite Šášovské Podhradie, časť
Píla; zber, odvoz a uloženie odpadu.
Rozpočet: 28.675 € žiadaná dotácia + 1.510 € spolufinancovanie = 30.185 €
Stav: nepodporené
7. „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Žiar nad Hronom“
Riadiaci orgán: Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu – „Park roka a záhrada roka 2015“
Žiadateľ: mesto Žiar nad Hronom.
Zámer: prihlásenie do súťaže v kategórií Park roka 2015.
Rozpočet: bez rozpočtu
Stav: v štádiu posudzovania
8. „Join hands for heart of Europe (JOIN3)“
Riadiaci orgán: Rada EU, „Európa pre občanov - Opatrenie 2.1 - Družobné mestá“
Žiadateľ: mesto Žiar nad Hronom
Zámer: Spoločný projekt partnerských miest Žiar nad Hronom a Svitavy v oblasti výmeny
a spolupráce
Rozpočet: 10.000 € - schválená dotácia + 500 € - spolufinancovanie = 10.500 €
Stav: v štádiu posudzovania
9. „Bezpečne v meste - Tiesňové hlásky“
Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (OU Banská Bystrica) – „Dotácie na
prevenciu kriminality - eliminácia sociálne patologických javov v rizikových skupinách“
Žiadateľ: mesto Žiar nad Hronom
Zámer: Komunikačno-bezpečnostný systém S.O.S. - 7 tiesňových hlások na území mesta.
Rozpočet: 34.891,36 € – žiadaná dotácia a 8.723,00 € - spolufinancovanie = 43.614,36 €
Stav: v štádiu posudzovania
10. „Žiarsky podchod rukami mladých“
Riadiaci orgán: Centrum pre filantropiu a Nadácia BAUMIT - "Tu sa nám páči , tu chceme žiť"
Žiadateľ: O.Z. Za Žiar
Zámer: Úprava podchodu rukami mladých, stvárnenie 770-teho výročia na stenách podchodu
maľbou.
Rozpočet: 550 € - schválená dotácia + 100 € - spolufinancovanie = 650 €
Stav: podporené a v realizácií
11. „Svätokrížsky dom – história a súčasnosť“
Riadiaci orgán: Nadácia VÚB „Komunitné granty“
Žiadateľ: mesto Žiar nad Hronom
Zámer: úprava hospodárskeho domu v areáli tzv. Svätokrížskeho domu, konkrétne: výmena
strechy a súvisiacich konštrukcií, oprava hodnotných detailov a prvkov, printový prezentačný
materiál.
Rozpočet: 10.000 € - žiadaný grant + 3.500 € - spolufinancovanie = 13.500 €.
Stav: nepodporené
12. „Malé mesto s veľkým srdcom“
Riadiaci orgán: Erazmus + - Kľúčová akcia 2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena
osvedčených postupov: "Strategické partnerstvá v oblasti mládeže";
Žiadateľ: O.Z. Za Žiar
Zámer: Spolupráca miest Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, organizácií z Ostravy a zo Svitáv v
oblasti mládeže pre zvýšenie ich motivácie v oblasti efektívneho využívania voľného času pre svoj
ich rozvoj.
Rozpočet: 36.138 € - žiadaný grant
Stav: v štádiu posudzovania

13. „Svätokrížsky dom – história a súčasnosť“
Riadiaci orgán: Nadácia VÚB „Partnerský projekt“
Žiadateľ: mesto Žiar nad Hronom
Zámer: úprava hospodárskeho domu v areáli tzv. Svätokrížskeho domu, konkrétne: výmena
strechy a súvisiacich konštrukcií, oprava hodnotných detailov a prvkov, printový prezentačný
materiál.
Rozpočet: 10.000 € - žiadaný grant + 3.500 € - spolufinancovanie = 13.500 €.
Stav: v štádiu posudzovania
14. „Pohybom a hrou k veselým detským tváram“
Riadiaci orgán: nadácia DOVERA „Grantový program Dôvera“
Žiadateľ: Materská škola
Zámer: Obstaranie rôzneho športového vybavenie pre pohybové aktivity detí
Rozpočet: 1.000 € - žiadaný grant + 50 € - spolufinancovanie = 1.000 €.
Stav: v štádiu posudzovania

V Žiari nad Hronom
13.11.2015

