
 

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:        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 
 
Kolaudácia sa uskutočnila 09.07.2015. Mesto Žiar nad Hronom obdržalo nesúhlasné stanovisko 
Inšpektorátu práce, kde okrem iných nedostatkov, je potrebné vykonať funkčné skúšky s reálnym 
bioplynom. V súčasnosti prebieha odstraňovanie ostatných nedostatkov a funkčná skúška sa 
pripravuje. 
 
R2 – Dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu / k.ú. Vieska / 
 
Žiadosť o zmenu projektu č. 6, ktorú riadiaci orgán schválil v mesiaci jún t.r. rieši doplnenie 
spevnených betónových plôch a potrubné rozvody pre odvod prebytkového tepla z areálu CZO. 
Prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Víťazom sa stal REMESLO stav s.r.o. 
Mesto zaslalo riadiacemu orgánu na kontrolu dokumentáciu zo zrealizovaného verejného 
obstarávania, po jej odsúhlasení bude podpísaná s víťazným uchádzačom zmluva o dielo a stavebné 
práce sa budú môcť realizovať. Je vydané kolaudačné rozhodnutie pre vodné stavby. Prebehla 
kolaudácia ostatných objektov R2. Nedostatky, ktoré bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia, boli 
odstránené. Očakávame vydanie kolaudačného rozhodnutia.    
 
 
R3 - Energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov – gasifikácia 
 
Technológia – (zhotoviteľ Remeslo Strojal) - práce ukončené, preberacie konanie sa konalo dňa 
22.4.2015, kolaudácia sa uskutočnila 14.7.2015. Rovnako ako pri R1, z podmienok Inšpektorátu práce 
je potrebné zrealizovať funkčné skúšky s reálnym materiálom. 
 
 
R4 – Mechanická úprava nie nebezpečných odpadov / k.ú. Horné Opatovce / 
 
Sanácia svahu – výsledkom priameho rokovacieho konania s firmou EUROVIA a.s. bolo uzatvorenie 
zmluvy na sanáciu svahu. Stavenisko bolo protokolárne odovzdané 18.08.2015. Samotné sanačné 
práce sa začali realizovať. Prebieha navážanie zeminy a štrkov pre spevnenie svahu a vytvorenie 
plošiny pre pilotážne súpravy za účelom vŕtania pilot. 
 
V mesiacoch jún a júl boli riadiacemu orgánu podané 3 žiadosti o platbu vo výške 3 975 432,86 eur 
(dodanie technológie v rámci gasifikácie, mechanickej úpravy a realizácia prác týkajúcich sa 
homogenizácie a hygienizácie v rámci R1 BPS). Žiadosti o platbu sú k dnešnému dňu zo strany RO 
preplatené a zo strany mesta zúčtované. Mesto plánuje podať na RO už len jednu žiadosť o platbu – 
záverečnú – po zrealizovaní stavebných prác v rámci zmenového konania.  
 
 
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:   04/2015 – 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. 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: 
Žiadosť o poskytnutie dotácie na financovanie uvedeného projektu bola Riadiacim orgánom schválená 
vo výške 5.000 EUR. S Úradom vlády SR pre kriminalitu bola uzatvorená zmluva a začali sme 
realizovať proces verejného obstarávania.    
 
 

 

Projekty / Žiadosti o poskytnutie dotácií podané v rámci aktuálnych dotačných 
schém  (júl – september 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.  
Stav: nepodporené 

 
2. „Mladí seniorom - buďme fit a v pohode“  

Riadiaci orgán: Nadácia SPP "Verejnoprospešný program SPPoločne"  
Žiadateľ: mesto Žiar nad Hronom 
Zámer: exteriérový fit a relax park pre seniorov, v areáli bývalého Červeného kríža.  
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.  
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.  
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.  
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.  
Stav: nepodporené 
 

7. „Žiarsky podchod rukami mladých“  
     Riadiaci orgán: Centrum pre filantropiu a Nadácia BAUMIT - "Tu sa nám páči , tu chceme žit" 
     Žiadateľ: O.Z. Za Žiar 
     Zámer: Úprava žiarskeho podchodu mladými umelcami (nie sprejermi) spojená s umiestnením info  
     panelov (podujatia v meste). Hlasovanie verejnosti za najlepší motív na vnútorné steny podchodu. 

Stav: podporené  
 

8. „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.  
Stav: v štádiu posudzovania 

 
9.  „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: Mesto Žiar nad Hronom, Svitavy a spoločné stretnutia s apelom na diskusia o spoločných 
témach aj v kontexte nášho partnerstva a s dôrazom na spoločnú existenciu v Európe. 
Stav: v štádiu posudzovania 

 
10. „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. 
Stav: v štádiu posudzovania 
 

 
 
 
 
 
 
 

V Žiari nad Hronom  
14.09.2015 

 


