
 

 

Informácia o projektoch 
 

 

Názov projektu:  Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom 

Financovanie z Operačného programu Životné prostredie (eurofondy) 

 

Schválený NFP:    18 999 848,72 € 

Spolufinancovanie mesta:          99 992,03 € 

 

Doba realizácie projektu:   05/2009 – 08/2014 projekt predĺžený po odsúhlasení 

mimoriadnej zmeny projektu 

 

Aktuálny stav: 
Od posledného MsZ v r. 2013 Komisia pre realizáciu Centra zhodnocovania odpadov v Žiari 

nad Hronom nezasadala.  

 

Návrh dokumentácie pripravovaného VO, ktorý bol na MŽP odovzdaný za účelom overenia 

dňa 12.11.2013 bol na základe výzvy riadiaceho orgánu doplnený a prepracovaný vo všetkých 

samostatných obstarávaniach (nadlimitné zákazky): 

 

- stavebné práce 

- Energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov BPS – PS 01 Technológia pre 

 fermentáciu a BPS 

- Energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov BPS – PS 02 Bioplyn, CNG – plynové 

 zariadenia a potrubné rozvody 

- Energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov – gasifikácia – PS 01 Technológia pre 

 gasifikáciu 

- Mechanická úprava nie nebezpečných odpadov – PS 01Technológia úpravy nie 

 nebezpečných odpadov 

 

Doplnenie bolo riadiacemu orgánu predložené v mesiaci 12/2013. V rovnakom mesiaci 

riadiaci orgán návrh schválil s podmienkami, ktoré boli zapracované do dokumentácie pri 

samotnom vyhlásení procesu verejného obstarávania predmetných zákaziek. Po schválení bol 

zverejnený proces verejného obstarávania pre predkladanie ponúk na profile VO na webovej 

stránke mesta. 

 

Dňa 24.1.2014 a  28.1.2014 sa na MsÚ konalo neverejné otváranie predložených ponúk, 

pričom komisia sa venovala vyhodnoteniu splnenia podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní v časti „OSTATNÉ“.   

 

Dokumentácia z otvárania tejto časti ponúk bola zaslaná dňa 29.1.2014 na riadiaci orgán na 

schválenie (v zmysle Prílohy č. 1 zmluvy o NFP – Konsolidované znenie Všeobecne 

zmluvných podmienok). Riadiaci orgán dokumentáciu z otvárania ponúk pre zákazky 

súvisiace s dodaním technológie posunul v zmysle interných predpisov MŽP na Úrad pre 

verejné obstarávanie za účelom jej kontroly.  

 

Po schválení dokumentácie bude proces VO pokračovať otváraním predložených ponúk 

v časti „KRITÉRIÁ“, pričom bude realizovaná elektronická aukcia za účelom stanovenia  

konečnej ceny zákaziek.  

 

Mesto Žiar nad Hronom v súčasnej dobe zabezpečuje stráženie stavenísk CZO.  



 

 

 

Názov projektu:  Učme sa aj vo vyššom veku  

Financovanie z operačného programu Vzdelávanie (eurofondy) 

 

Schválený NFP:   72 221,44 € 

Spolufinancovanie mesta:     3 801,13 € 

 

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: 

Mesto Žiar nad Hronom po zvážení všetkých dostupných možností súvisiacich s realizáciou 

aktivít daného projektu ako aj z dôvodu nezáujmu určenej cieľovej skupiny (seniori vo veku 

nad 50 rokov)  o zapojenie sa do jednotlivých aktivít v rámci projektu požiadalo dňa 5.2.2014 

Agentúru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ o 

mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu dohodou.  

 

 

 

Názov projektu:  Bezpečnosť obyvateľstva v meste Žiar nad Hronom 

Financovanie zo štátneho rozpočtu v oblasti prevencie kriminality  

 

Schválená výška dotácie:  5 000 € 

Spolufinancovanie mesta: 1 246,40 € 

 

Doba realizácie projektu:  08/2013 – 11/2013  

 

Aktuálny stav: 

Projekt je ukončený. Mesto Žiar nad Hronom predložilo Ministerstvu vnútra SR – Okresný 

úrad Banská Bystrica povinné zúčtovanie poskytnutej dotácie. Nakoľko boli aktivity 

zrealizované v nižšej sume ako bol plán, nevyčerpanú čiastku dotácie vo výške 14,91 eur 

mesto v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie poskytovateľovi vrátilo.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Názov projektu:  Digitalizácia Kina Hron v Žiari nad Hronom  

Financovanie z Audiovizuálneho fondu 

 

Celkové náklady projektu:   75 000 € 

Schválená výška dotácie:     34 000 € 

Spolufinancovanie mesta:      8 200 € 

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: 

V mesiaci 01/2014 (30.1.2014) bola podpísaná s víťazným uchádzačom dcinex Česká 

republika, s.r.o. zmluva o dielo na realizáciu predmetného projektu. Od zhotoviteľa 

očakávame technickú špecifikáciu vrátane výrobných čísiel záväzných vecných výstupov 

projektu (digitálny projekčný systém, server, univerzálna vstupná jednotka, ozvučenie). 

Špecifikáciu je mesto povinné predložiť poskytovateľovi dotácie (Audiovizuálny fond), 

nakoľko je týmto podmienená úhrada prvej splátky poskytnutej dotácie vo výške 30600 eur. 

Druhú splátku vo výške 3 400 eur mesto obdrží po predložení a schválení zúčtovania dotácie. 

 

 

 

Názov projektu:  Doplnenie a rozšírenie monitorovacieho kamerového systému mesta  

Financovanie zo štátneho rozpočtu v oblasti prevencie kriminality  

 

Celkové náklady projektu:  22 400,40 € 

Požadovaná výška dotácie:  17 753,33 € 

Spolufinancovanie mesta:      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. budova I. ZŠ (monitorovanie križovatky Ul. Dr. Janského a Ul. Š. Moysesa) 

2. budova MŠ na Ul. A. Kmeťa (monitorovanie križovatky Ul. A. Kmeťa a Ul. 

Hviezdoslavova) 

3. stĺp za budovou POS (monitorovanie lokality Pod Kortínou) 

4. roh budovy „Kocky“ – predajňa elektro (monitorovanie Ul. SNP a CAZ) 



5. roh budovy Ubyfo (monitorovanie križovatky Ul. Dr. Janského a Ul. M. R. Štefánika) 

6. 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: 

Dňa 27.11.2013 mesto podalo žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na 

financovanie projektu. V súčasnosti očakávame stanovisko k žiadosti. V prípade jej 

schválenia mesto začne realizovať prípravu verejného obstarávania na dodávku kamerového 

systému.  

 

 

 

Názov projektu:  Rekonštrukcia mestskej knižnice  

Financovanie z operačného programu Regionálny operačný program (eurofondy) 

 

Popis projektu: 

Aktivity projektu budú 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 bude aj tepelno-technický posudok pre úspory 

prestupom tepla stavebných konštrukcií.  

 

Aktuálny stav: 

V prípade schválenia návrhu uznesenia v bode č. 9 programu, Mesto Žiar nad Hronom 

predloží Žiadosť o poskytnutie NFP za účelom realizácie tohto projektu.  

 

 

 

V Žiari nad Hronom  

6.2.2014 

 

 

 

 


