
Komisia pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie 

Zápisnica 

z 13. zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke MsÚ v Zlatých Moravciach dňa 
22.05.2014 o 15,00 hod 

s nasledovným programom : 

1. Otvorenie 

2. Návrh na spolufmancovanie projektu: Zvýšenie bezpečnosti chodcov v centrálnej zóne 
Mesta Zlaté Moravce 

3. Prehľad o aktuálnon1 stave projektov 

4. Informácia o priebehu projektu: Ďalšie vzdelávanie - cesta k zlepšeniu kvulit)· života 

seniorov 

5. Informácia o od vo lani člena komisie z radov odborníkov 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver 

K bodu 1. 
p. predsedníčka: privitala všetkých pritomných na 13. zasadnutí komisie pre projekty, 
eurofondy a strategické plánovanie. 

K bodu2. 
p.predsedníčka: vyzvala p. Ing. Košúta, ab;• poskytol informácie k bodu č.2. 
Ing Košút: odprezentoval členom komisie projekt „Zvýšenie bezpečnosti chodco\• 
v ccntrálntj zóne Mesta Zlaté Moravce" na základe žiadosti o posk;1nutie dotácie - výzvy č. 
!V. PPZ 20!4 zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerst\'ll vnútra 
Slovenskej republiky. Prvoradým cieľom projekrn je dosiahnuť zv)•šenie bezpečnosti 
nemotorových účastníkov cestnej premávky - chodcov na priechodoch pre chodcov ich 
zviditeľnením prostredníctvom nasvietenia priechodov LED svietidlanri, čím sa stanú chodci 
- najzraniteľnejší účustníci cestnej premávky rozpoznateľnajší v úsekoch, kde je významný 
pohyb motorových vozidiel prioritne za zníženej viditeľnosti a počas noci, čím su 
významným spôsobom zníži riziko vzniku dopravných nehôd a škodovýcl1 udalosti, čo bude 
niať tiež zásadný vplyv na ochranu zdravia, životov motorových i neinotorov)·ch účastníkov 
cestnej premávky na komunikáciách v meste Zlaté Moravce. Rozpočet projektu predstavuje 
8870,- EUR a v prípade schválenia dotácie v plnej výške je spolufinancovanie mesta 
rninírnálne 5 %, t.j. 439,- EUR. 
p.predsednička: vyzvala členov koinisie, uby ltlusovali o odporúčaní spolufinancovať 11\•edený 
projekt v prípade úspešnosti Mestskému zastupiteľstvu v Zlat)•ch Moravciach. 
Za: 5 
Proti:O 



Zdrat!i sa:O 

Komisia pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie odporúča v prípade 1Íspefil1osti 
projektu spo]t,financovanie projektu ,,Zv)'šenie bezpečnosti chodcov v centrálnej zó11e Mesta 
Zlaté Momvce" vo výške minimálne 5 % z vlastn}'ch zdrojov. 

Kbodu3 
p.predsednička: požiadala p. Ing. Šutkovú o poskytnutie informácii k danémll bodu. 
Jng.Šutková: informo\'ala komisiu o aktuálnom stave sociálnych projektov. Spomenula 
predovšetkým projekt Komunitnej sociálnej práce v Zlatých Moravciach, ktorý má dlhoročnú 
históriu. Absolventskú prax aktuálne rykoná\'lljú 3 absolventi. Mesto podalo aktuálne žiadosť 
o dvuch absolventov na odd. vnútornej správy a služieb občanom a odd. pre stavebné konanie 
a správu maietku mesta. 
p.predsedn!čka: následne_požiadala p. Ing. Košúta o poskytnutie d'alšícl1 informácií 
k predmetnému bodu. 
Ing. Košú.1; odprezentoval čillJiosť odd. v oblasti žiadosti o dntáciu na uvedené projekty: 
Nadácia pre deti Slovenska a Dôvera zdravotná poisťovňa - Grantový program, Dôvera 
2.ročnik - zapojenie do projektu MŠ Prílepy za účelom podpory aktivít zameraných na 
prevenciu chorôb, zdmvý životný štýl a dôležitosť pohybu. Požadovaná čiastlca: 403,98 EUR, 
Spolufinancovanie mesta v prípade úspešnosti projektu : 45,00 EUR. Nadačný fond SLSP 
vNadácii Pontis - Obce bližšie kVám 2014. Projekt suÍIZ\'Om : Zelené zátišie 
\' Chyzerovciach - Úpra\'a prírodného prostredia za kultúrnym domom na oddychovú zónu. 
Požadovaná čiastka : 1 502,00 EUR, spolufinancovanie 1ncsta : 376,50 EUR. Nadácia 
Zlcpšime SP Pol očne Slovensko, Projekt s názvom : „Plážový štýl v meste" - :zrevitalizovanie 
existujúcej ploch)' vhodnej na plážový \'olejbal pri ZŠ Mojmírova. Požadovaná čiastka: 
5 995,00 EUR, spolufinancovanie mesta : 2 178,00 EUR. Nadácia Orange - Zelená pre 
seniorov, Projekt snázvom :"Chráňme zraniteľných" - vzdelávacie akti,·ity aprednáška 
o zvýšení bezpeČ!1osti života, zdravia a majetku seniorov. Požadovaná finančná čiastka : 
853,70 EUR, s_polnfmancovanie 1nesta : 64,00 EUR. Citibanka ElITope plc, v spolupráci 
s Komunitnou nadáciou Bratislava - Malé granty 2014- Projekt s názvom „IIráme a učúne 
sa s fantáziou" - podpora komunitného života detí zo sociálne znevýhodnen)'ch rodín 
rôznymi vofnočasovýJni aktivitami.Požadovaná čiastka : 526,06 EUR, spol11finm1covanie 
mesta : 20,00 EUR. 

K bodu4 
p.predscdnička: požiadala p. Ing. Košúta o poskytnutie informácii k danému bodu. 
Ing. Koš1Íl: informoval ko1nisiu o aktuálnych stále voľných miestach v jednotlivých 
štúdijn)'ch moduloch - Právna gramotnosť 3 voľné miesi.a, Zdravie a životu)' štýl 9, 
Spoločenská etiketa 34 a Komunikačné zručnosti viac ako 15 voľných miest. 

K bodu5 
p.predsednička: oboznámila komisiu s materiálom k bodu č.5, kde sa rtachád?a U=escnie č. 
773!2014Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, v ktoro1n Mestské zastupiteľstvo 
na svojom 34. zasadnutí dňa 24.04.2014 odvolalo člena komisie z radov odborníkov p. Mgr. 
Miroslava Hrušku 



Komisia pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie berie na vedomie skutočnosť, že 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach odvolalo člena komisie z radov odborníkov p. 
Mgr. Miroslava Hruška k 01.05.2014. 

6. Rôzne 

p. Klučiar: sa chcel informovať o projekte Zberný dvor - mesto Zlaté Moravce amikroregión 

TribOCsko. 

p.predsedníčka: udelila slovo p. Ing. Košútovi 

Ing. Košút: odpcvedal, že dňa 30.04.2014 bol lllllltifunkčný nakladač - oprávnený výdavok 

projektu protokolárne odovzdaný Mestu Zlaté Moravce. Momen!álue sa uvedené zariadenie 

nachádza v areáli Technických služieb mesta Zlaté Moravce. 

7. Diskusia 

8 Záver 

p.predsedníčka: ukončila 13. zasalnutie ko1nisie apoďakovala sa za účasť všetk}'ITI 
prítomným. 

V Zlatých Moravciach dňa 22.05.2014 

Spracoval: ............................. ,, ....... ,,. 



Prezenčná listina 

zo zasQdnutia Komisie pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie pri MsZ, 

konaného dňa 22.05.2014 v zasadačke Mestského úro.du v ZI tŕch Moravciach 

!. Eva Dubajová - predseda komisie 

2. Ing. Anna Pacalajová 

3. Mgr. Helena Dubayová 

4. Miroslav Záchenský 

5. Vladimír Klučiar 

6. Erika Babocká 

8. Ing. Peter Lednár- primátor inesta 

9. Ing. Jozef Škvarenina- zástupca primátora 

IO. Mgr. Roman Šíra- prednosta MsÚ 
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11. Ing. Daniela Šutková, referent soc. projektov a akti,ačuej čin .... „„„„].~„„.„„„„ .. „„„ . 
••••....................... „ ........ „ .... „ 

................••••....................... „ 

Ing. Miroslav Košút - sekretár komisie •••..............••.••••.•......... „ ......• 


