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:
Kolaudačné rozhodnutia sú vydané na všetky stavebné celky. Od februára 2016 je spustená časť
Dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných zložiek ko, /k.ú. Vieska/, začiatkom marca sa spustila
prevádzka na Mechanickej úprave nie nebezpečných odpadov /k.ú. Horné Opatovce/.
Dňa 24.2.2016 vykonal riadiaci orgán záverečnú kontrolu na projekte. Kontrola bola úspešná, neboli
identifikované zistenia, ktoré by mali vplyv na oprávnenosť výdavkov v rámci záverečnej žiadosti
o platbu. Chýbajúca dokumentácia, ktorú riadiaci orgán požadoval v Správe z kontroly na mieste
doplniť mu bola v stanovenom termíne zaslaná.
V súčasnej dobe očakávame zo strany riadiaceho orgánu preplatenie záverečnej žiadosti o platbu.

B/ Projekt. žiadosti o získanie externých finančných zdrojov, podané v rámci
rôznych schém pomoci
( január – marec 2016 )

BA /PROJEKTY V REALIZÁCIÍ
1. „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: schválená dotácia 550 € + vlastné zdroje 100 € = 650 €
Stav: podporené a v realizácií
2. „Komunitné centrum “
Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR, Úrad vlády pre splnomocnenca vlády SR – „Dotačná
schéma v pôsobnosti MV SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne
nepriaznivých situácií rómskej komunity“
Žiadateľ: mesto Žiar nad Hronom
Zámer: Vybudovanie komunitného centra v lokalite osady pod Kortínou ako nástroj riešenia
integrácie minority a prevencie sociálnej exklúzie, zriadenie KC za účelom vytvorenia priestorových
a materiálnych podmienok pre komunitný rozvoj, poskytovanie sociálnych služieb a pod.
Rozpočet: schválená dotácia 11.800 € + vlastné zdroje 2.085 € = 13.885,00 €
Stav: podporené a v realizácií do konca roka 2016, plne v gescii Sociálneho oddelenia.

3. „Národný projekt TSP I“
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, národný projekt „Terénna sociálna
práca I“
Žiadateľ: mesto Žiar nad Hronom
Zámer: vykonávanej terénnej sociálnej práce v súlade s aktuálne platnými štandardmi TSP, 1
terénny sociálni pracovníci a 1 terénny pracovník
Stav: podporené a v realizácií od 01.02.2016 , plne v gescii Sociálneho oddelenia
4. „Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby“
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, národný projekt „Podpora
opatrovateľskej služby“
Žiadateľ: mesto Žiar nad Hronom
Zámer: poskytovanie opatrovateľskej služby väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej
osoby v prirodzenom domácom prostredí a zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby pre
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, a
podporiť ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite
Rozpočet: výšku nenávratného finančného príspevku posúdi Riadiaci orgán
Stav: schválené / sme v poradovníku, plne v gescii Sociálneho oddelenia
5. „Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej
úrovni“
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, národný projekt „Podpora
vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“
Žiadateľ: mesto Žiar nad Hronom
Zámer: podpora sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni prostredníctvom
Komunitného centra, 3 pracovníci
Stav: podporené a v realizácií od 01.04.2016, plne v gescii Sociálneho oddelenia

BB/ PROJEKTOVÉ ŽIADOSTI V ŠTÁDIU POSUDZOVANIA ( 10 )
1. „Podpora miestnej kultúry pri príležitosti osláv 770 výročia udelenia mestských práv Žiaru
nad Hronom“
Riadiaci orgán: Banskobystrický samosprávny kraj „Dotačná schéma 2016“
Žiadateľ: mesto Žiar nad Hronom
Zámer: finančná podpora Svätokrížskeho jarmoku najmä podpora umeleckých vystúpení a
podpora Divadelného predstavenia venovanému 770-temu výročiu plánovaného na okt / nov 2016
Rozpočet: žiadaný grant 5.000 € + vlastné zdroje 500 € = 5.500 €
Stav: v štádiu posudzovania
2. „Žiarska kotlina – jedna veľká rodina“ (Vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho
rozvoja vedeného komunitou MAS Žiarskej kotliny)
Riadiaci orgán: MPaRV SR – Program rozvoja vidieka, 19.2 – MAS.
Žiadateľ: OZ Žiarska dolina + 88 partnerov vrátane mesta Žiar nad Hronom (35 subjektov
z verejného sektora, 28 podnikateľských subjektov a 25 subjektov občianskeho sektora)
Strategický cieľ : Dosiahnutie vyváženého rozvoja regiónu a zvýšenie kvality života obyvateľov
prostredníctvom rozvoja vybavenosti územia, podpory podnikania a tvorby pracovných miest
v regióne.
Špecifické ciele sú:
a. Budovanie a modernizácia základnej infraštruktúry obcí a miest
b. Rozvoj podnikania a tvorba pracovných miest
c. Rozvoj sociálnych služieb a sociálnej inklúzie
d. Zlepšenie stavu životného prostredia
e. Zvýšenie zapojenia obyvateľov do spoločenského a kultúrneho života
Rozpočet: V rámci posúdenia projektového zámeru sa neuvádza požadovaná suma, keďže
momentálne nežiadame o žiadne financie ale len o posúdenie, resp. schválenie projektového
zámeru. V rámci tohto zámeru potom budú o financie žiadať už konkrétni žiadatelia, členovia MAS,
pričom celý projektový zámer je postavený na celkovú sumu 4 957 698,61 €, z čoho:
3 508 000,00 € predstavuje dotácia z fondov – PRV a IROP
492 000,00 € – štátny rozpočet
957 698,61 € – vlastné zdroje konečných žiadateľov (spolufinancovanie)
Stav: v štádiu posudzovania

3. „Komunitné centrum – sprchy a práčovňa“
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR „Dotačná schéma 2016 - dotácia
na podporu rozvoja sociálnych služieb podľa § 2 písm. a)“
Žiadateľ: mesto Žiar nad Hronom – v réžií Odboru starostlivosti o obyvateľa, Sociálne odd.
Zámer: nákup materiálno-technického vybavenia - vybaviť štyrmi novými sprchami repasovaný
lodný kontajner, ktorý mesto Žiar nad Hronom na svoje náklady zabezpečí a nainštaluje v osade
Kortína a zároveň túto službu rozšíriť o práčovňu, konkrétne zakúpiť a do spomínaného kontajnera
nainštalovať dve priemyselné automatické práčky, ktoré budú k dispozícii všetkým obyvateľom
lokality. Vedľajší nový lodný kontajner a súvisiace inžinierske siete bude obstaraný z prostriedkov
dotácií úradu splnomocnenca pre rómske komunity.
Rozpočet: žiadaný grant 9.180 € + vlastné zdroje 1.020 € = 10.200 €
Stav: v štádiu posudzovania
4. „Bezpečne v meste - Tiesňové hlásky“
Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (OU Banská Bystrica) – „Dotácie na
prevenciu kriminality 2016 - 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: žiadaná dotácia 34.891,36 € + vlastné zdroje 8.723,00 € = 43.614,36 €
Stav: v štádiu posudzovania
5. „Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v
oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej
telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016“
Riadiaci orgán: Ministerstvo ŠVV a Š SR
Žiadateľ: mesto Žiar nad Hronom
Zámer: Obstaranie športového vybavenie pre telocvične na základných školách
Rozpočet: žiadaná dotácia 9.987,48 € + vlastné zdroje 542,52 € = 10.530,00 €
Stav: v štádiu posudzovania
6. „Hlavne bezpečne“
Riadiaci orgán: Nadácia Allianz
Žiadateľ: mesto Žiar nad Hronom a Materská škola
Zámer: Zabezpečiť bezpečnosť detí pri prechádzkach, výletoch, exkurziách mimo školských
areálov – obstaranie 65 ks reflexných vestičiek pre mladšie deti (2 - 4 ročné) a 85 ks pre staršie
deti (5 - 6 ročné).
Rozpočet: výšku grantu posúdi nadácia
Stav: v štádiu posudzovania
7. „Zdravý spánok detí“
Riadiaci orgán: Nadácia Dôvera
Žiadateľ: Materská škola
Zámer: zabezpečiť kvalitný spánok pre deti materských školách obstaraním 20 vhodných
zdravotne nezávadných lehátok a 4 relaxačných hrušiek pre kvalitný odpočinok.
Rozpočet: žiadaná dotácia 1.000,00 € + vlastné zdroje 0 € = 1.000,00 €
Stav: v štádiu posudzovania
8. „Hravo a bezpečne“
Riadiaci orgán: Nadácia Volkswagen
Žiadateľ: Materská škola
Zámer: Hravým spôsobom si osvojovať pravidlá bezpečného správania v cestnej premávke. dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať ostatných ohľadom pravidiel cestnej
premávky. Obstaranie rôznych pomôcok pre dopravnú výchovu vrátane trojkoliek, autíčok a pod.
Rozpočet: žiadaná dotácia 2.995,00 € + vlastné zdroje 79 € = 3.074,00 €
Stav: v štádiu posudzovania

V Žiari nad Hronom, 21.03.2016

