
 
 
 

 

 

INFORMÁCIA O PROJEKTOCH  MESTA ŽIAR NAD HRONOM 

 

  

 

 

Názov projektu:  Uzatvorenie a rekultivácia Skládky odpadov Horné Opatovce,  

Žiar nad Hronom 

 

Financovanie z operačného programu životné prostredie 

 

Schválený NFP:  3 601 167,01 € 

Spolufinancovanie mesta:  191 515,25 € 

Neoprávnené náklady:  137 621,99 € 

Doba realizácie projektu:  01/2009 –03/2012 po odsúhlasenej druhej zmene projektu 

 

  Aktuálny stav: 

Záverečná monitorovacia správa projektu bola ministerstvom odsúhlasená. Žiadosť o platbu č.3 bola 

uhradená dňa 21.3.2013. Úhradu Riadiaci orgán znížil o neoprávnené výdavky podľa RO vo výške 

55 006,69 € .  

Uhradením záverečnej platby bol projekt ukončený. 

 

  

 

 

Názov projektu:  Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom 

Financovanie z operačného programu životné prostredie 

 

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 

 

Popis projektu: 

Projekt  Centrum zhodnocovania odpadov tvoria štyri samostatné celky: 

1.Dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu  

2.Energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov – bioplynová stanica  

3.Energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov – gasifikácia  

4.Mechanická úprava nie nebezpečných odpadov  

 

Stavba 

“ DOTRIEĎOVACIE ZARIADENIE VYSEPAROVANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU (K..Ú. VIESKA)“  

             zahŕňa výstavbu areálu s dominantou objektu SO 02 Hala dotrieďovacej linky so sociálno-

administratívnou časťou a objektu SO 04 Hala pre linku na triedenie skla , vstupnej vrátnice s novou 

mostovou váhou a prislúchajúcich spevnených plôch. 

 

 



 
 
 

 

 
Stavba 
“ ENERGETICKÉ ZHODNOCOVANIE BIOAKTÍVNYCH ODPADOV - BPS (K.Ú. VIESKA)“  
 

 zahŕňa výstavbu areálu s dominantou objektu SO 01 Fermentácie zloženého z niekoľkých 
technologických celkov, prislúchajúcich spevnených plôch a napojenia inžinierskymi sieťami.  

Predmetom technologickej časti projektu sú technologické zariadenia na zhodnocovanie 

bioaktívnych odpadov získaných jednak mechanickou úpravou nie nebezpečných odpadov, zelenej 

zložky, reštauračného a kuchynského odpadu a iných v procese fermentácie a BPS (bioplynová 

stanica).  

Stavba 
“ ENERGETICKÉ ZHODNOCOVANIE BIOAKTÍVNYCH ODPADOV – GASIFIKÁCIA   
   (K.Ú. VIESKA)“  

zahŕňa výstavbu areálu s dominantou objektu SO 01 Gasifikácia zloženého z niekoľkých 
technologických celkov a napojenia inžinierskymi sieťami.  

Predmetom technologickej časti projektu sú technologické zariadenia na zhodnocovanie 

bioaktívnych odpadov pomocou gasifikácie.  

Stavba 

“ MECHANICKÁ ÚPRAVA NIE NEBEZPEČNÝCH ODPADOV (K..Ú. HORNÉ OPATOVCE)“  

zahŕňa výstavbu areálu s dominantou objektu SO 02 Hala mechanickej úpravy odpadov so 

sociálno-administratívnou časťou, vstupnej vrátnice s novou mostovou váhou a prislúchajúcich 

spevnených plôch 

 

Aktuálny stav: 

Na stavbách v k.ú. Vieska sú zrealizované haly pre linku na triedenie skla a  dotrieďovacej linky so 

sociálno-administratívnou časťou, vrátane technologických liniek, elektroinštalácie, zdravotechniky 

a ÚK. V štádiu vyššej rozpracovanosti pred ukončením sú objekty kanalizácie, odlučovača ropných 

látok, lapača tukov a prípojky vody. 

Boli zahájené  práce na spevnených plochách, situovaných v priestore medzi stávajúcimi halami ( SO 

02 a SO 04 ) 

Finančné plnenie stavebnej časti k termínu 31.4.2013 predstavuje čiastku  3 034211,7 € 

 

Na stavbe „ Mechnická úprava nie nebezpečných odpadov „ v k.ú. Horné Opatovce sú zrealizované 

základové konštrukcie haly mechanickej úpravy a sociálno-administratívnej časti, SO 06 – žumpa, SO 

07 – kanalizácia splašková, SO 08 – odlučovač ropných látok, SO 09 – VN prípojka, SO 11 – požiarny 

vodovod a základové konštrukcie prevádzkovej budovy vodného zdroja, gabionový oporný múr 

a zvislé konštrukcie sociálno - administratívnej časti a prevádzkovej budovy vodného zdroja. 

V súčasnosti je ukončená montáž oceľovej konštrukcie haly vrátane nadzákladovej betónovej steny , 

transformačnej stanice, strešnej konštrukcie sociálno - administratívnej časti a prevádzkovej budove 

vodného zdroja. V tomto období sú realizované práce na oplášťovaní strešného a obvodového plášťa 

so svetlíkmi, zatepľovaní sociálno-administratívnej časti, vnútorných omietok a fasády, izolácií. 

Predmetná stavba vykazuje značný sklz v plnení odsúhlaseného harmonogramu prác zo strany 

zhotoviteľa stavby hlavne na SO 02-Hala mechanickej úpravy stavebných odpadov vrátane 

technologickej časti, čo ohrozuje termín ukončenia tohto stavebného objektu v zmysle ZoD 08/2013. 

Realizáciu - ukončenie vonkajších inžinierskych objektov R4 ovplyvňuje zosunutý svah pripraveného 

územia novej kazety skládky TKO. 

Finančné plnenie stavebnej časti k 31.4.2013  predstavuje čiastku 2 458457,21€ s DPH 

 



 
 
 

 

 
Finančné plnenie za všetky aktivity projektu CZO k termínu 31.4.2013 predstavuje čiastku 

6 901 223,67 € 

 

Z dôvodu zmeny pripojovacích podmienok SSE Distribúcia  bolo nutné zmeniť technické riešenie 

projektu  a požiadať riadiaci orgán Ministerstva životného prostredia o technickú zmenu projektu. 

Žiadosť o zmenu projektu bola podaná 11.1.2013. MŽP dňa 30.1.2013 požiadalo o doplnenie žiadosti 

o zmenu projektu. 

Riadiaci orgán predloženú žiadosť schválil s upozornením, že časť položiek bude zo strany 

Riadiaceho orgánu považovaná za neoprávnené. 

 

 

Názov projektu:  UČME SA AJ VYŠŠOM VEKU 

Financovanie z operačného programu vzdelávanie 

Schválený NFP:  72 221,44 € 

Spolufinancovanie mesta:  3 801,13 € 

Doba realizácie projektu:  10/2013 – 11/2014  

 

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: 

Projekt je schválený, po obdržaní zmluvy o NFP a podpísaní sa bude môcť začať  s aktivitami projektu 

 

 

Názov projektu:  Bezpečnosť obyvateľstva v meste Žiar nad Hronom 

Financovanie zo štátneho rozpočtu v oblasti prevencie kriminality  

 

Schválená výška dotácie:  5 000 € 

Spolufinancovanie mesta:  1362 € 

Doba realizácie projektu:  08/2013 – 11/2013  

 

Popis projektu: 

Zámerom projektu je osadenie 3 ks meračov rýchlosti pre zabezpečenie dodržiavania dopravných 

predpisov a predchádzania dopravných nehôd, hlavne motorových vozidiel s chodcami, osobitne 

žiakmi a študentmi - dodržiavanie povolenej rýchlosti.   

Lokality pre umiestnenie meračov : 



 
 
 

 

 
 Na komunikáciách pred školskými zariadeniami  - ZŠ Ul. Dr. Janského 2 a ZŠ ul. 

M.R.Štefánika 

Realizáciou projektu chceme zabezpečiť postupné zníženie kolízií medzi vozidlami, chodcami 

a predovšetkým mladistvými a maloletými osobami na vytipovaných komunikáciách a tým 

zabezpečenie bezpečnosti a zdravia občanov mesta ako aj návštevníkov mesta. 

 

Aktuálny stav: 

Projekt je schválený, po obdržaní zmluvy a podpísaní sa bude môcť začať  s aktivitami projektu 

 

V Žiari nad Hronom 7.6.2013 


