
 

 
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 
 
Technológia – (zhotoviteľ Remeslo strojal) - odstránené všetky vady a nedorobky zistené pri 
preberacom konaní,  kolaudácia je naplánovaná na deň 9.7.2015.  
 
Technologické linky zahŕňajúce drvenie dreveného a zeleného odpadu a spracovanie už 
preddrveného a vyseparovaného komunálneho neboli zahrnuté do žiadosti o technickú zmenu 
projektu č. 6, nakoľko časová náročnosť zabezpečenia celého procesu by mala za následok 
neukončenie aktivity v schválenom termíne, t.j. 12/2015.  
 
Súčasťou žiadosti o technickú zmenu č. 6 bol návrh na opätovné zoprávnenie výdavkov týkajúcich sa 
realizácie homogenizácie a hygienizácie vo výške 301 140 eur, ktoré riadiaci orgán vyčíslil mestu ako 
neoprávnené v r. 2013 pri technickej zmene č. 3. Schválením technickej zmeny projektu č. 6 v mesiaci 
jún t.r. sú výdavky opäť oprávnené, t.j. mesto má nárok na ich prefinancovanie z fondov EÚ.  
 
 
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. 
V súčasnosti mesto zabezpečuje prípravu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác.   
 
Kolaudácia vodných stavieb bola uskutočnená, bolo potrebné doplniť požadované doklady, ktoré boli 
Okresnému úradu ŽP doplnené. Mesto očakáva vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vodné stavby.  
 
 
R3 - Energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov – gasifikácia 
 
Technológia – (zhotoviteľ Remeslo strojal) - práce ukončené, preberacie konanie sa konalo dňa 
22.4.2015, kolaudácia je naplánovaná na deň 14.7.2015.  
 
 
R4 – Mechanická úprava nie nebezpečných odpadov / k.ú. Horné Opatovce / 
 
Bolo zrealizované pripojenie na elektrickú energiu.  
 
Technológia – (zhotoviteľ Eximm Rozmarín) – práce ukončené, preberacie konanie sa konalo dňa 
20.5.2015. Nedostatky z preberacieho konania sú odstránené.  
 
PD sanácie svahu bude vypracovaná v termíne do 24.6.2015, následne sa začnú realizovať samotné 
sanačné práce. 
 
 
Zo strany riadiaceho orgánu bola v mesiaci máj preplatená žiadosť o platbu vo výške 4 282 531,20 eur 
(podávaná v 4/2015). V súčasnej dobe prebieha príprava podkladov pre podanie žiadosti o platbu 
v súvislosti s dodaním technologického celku v rámci gasifikácie, mechanickej úpravy a so 
zrealizovaním prác týkajúcich sa homogenizácie a hygienizácie. Celková výška žiadosti činí 3 975 
432,66 eur.  



 
 
 
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 mesto zaslalo dňa 12.12.2014. 
V súčasnej dobe čakáme na vyjadrenie poskytovateľa k našej žiadosti.    
 
 

 
Názov projektu:   Solárny systém mestskej plavárne v Žiari nad Hronom  

Financovanie z Environmentálneho fondu.   
 
Celkové náklady projektu: 172 124,46 € 
Požadovaná výška dotácie:   163 518,23 € 
Spolufinancovanie mesta:          8 606,23 €  
 
Doba realizácie projektu:   03/2015 – 07/2015 
 
Popis projektu: 
Projekt rieši zníženie množstva nakupovanej tepelnej energie z mestskej siete pre ohrev bazénovej 
vody a teplej úžitkovej vody v objekte plavárne. Solárne teplo sa bude dodávať do veľkého plaveckého  
bazéna a detského bazéna. Zdrojom tepla budú ploché slnečné kolektory v počte 120 ks, ktoré budú 
umiestnené na streche objektu nad veľkým plaveckým bazénom.  
 
Aktuálny stav: 
Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená z dôvodu nedostatku financií u poskytovateľa.  
 
 
 
 
 
 
 

V Žiari nad Hronom  
16.6.2015 


