
Komisia pre projekty, eurofondy a  strategické plánovanie 
__________________________________________________________________________ 

 
Z á p i s n i c a 

 
z 3. zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke MsÚ v Zlatých Moravciach, 

dňa 06. septembra 2011 o 15:00 hodine 
 
 
Prítomní:  Eva Dubajová, Ing. Anna Pacalajová, Miroslav Záchenský, Mgr. Miroslav Hruška, 
Mgr. Helena Dubayová 
Ospravedlnení: Erika Babocká, Ing. Miroslav Škvarenina  
 
Program: 

1. Otvorenie. 
2. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného 

programu Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 
4.1 Podpora aktivít v oblasti  separovaného zberu a 4.2. Podpora aktivít na 
zhodnocovanie odpadov s názvom projektu „Regionálny zberný dvor pre mikroregión 
Tríbečsko“ (doplnenie) 

3. Návrh aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce.  
4. Zverenie majetku, nadobudnutého z eurofondov v rámci výzvy ROP 1.1 – 2008/01 

Infraštruktúra vzdelávania, do správy ZŠ Pribinova.  
5. Návrh na predloženie žiadosti v rámci ÚPSVaR na projekt „Chránené pracovisko – 

obsluha bezpečnostného kamerového systému (obnova činnosti)“ 
6. Rôzne. 
7. Diskusia. 
8. Záver. 

 
K bodu 1./ 
Na úvod predsedkyňa privítala všetkých prítomných a otvorila zasadnutie komisie. 
 
K bodu 2./ 
Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného 
programu Životné prostredie na projekt „Regionálny zberný dvor pre mikroregión 
Tríbečsko“ 
Bc. Levická – tento bod komisia na minulom zasadnutí odporučila a bol schválený MsZ pod 
číslom uznesenia 88/2011. Navrhujeme doplniť bod  o Operačný cieľ 4.2 Podpora aktivít na 
zhodnocovanie odpadov, keďže žiadosť o NFP bude kombináciou cieľov 4.1 a 4.2. Suma 
celkových oprávnených výdavkoch sa nemení. V textovej časti nastalo doplnenie podľa 
kritérií MŽP.  
Komisia návrh doporučila na schválenie. 
 
K bodu 3./ 
Návrh aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce.  
Bc. Levická – Do zastupiteľstva dávame na schválenie aktualizáciu PHSR Mesta Zlaté 
Moravce na roky 2011-2013. Snažili sme sa zosúladiť jednotlivé aktivity hlavne 
s programovým rozpočtom mesta. Čo sa týka väčších projektov budeme sa uchádzať 
o štrukturálne fondy, nórske fondy, dotácie z jednotlivých ministerstiev. Ďalším dôvodom 
aktualizácie je aj naplnenie zákona 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, podľa 



uvedeného zákona sú obce, ktoré mali schválený PHSR pred 1. januárom 2009 povinné 
uviesť PHSR do súladu s ustanoveniami tohto zákona. Ďalším dôležitým faktom je, že PHSR 
slúži ako povinná príloha pri predkladaní žiadostí  o NFP z európskych štrukturálnych 
fondov.  
Ing. Pacalajová – celý dokument by bolo potrebné prepracovať. 
Mgr. Dubajová – vieme, že sa chystá vypracovanie nového PHSR a táto aktualizácia 
v skrátenej forme nám zabezpečí, aby sa mohlo mesto uchádzať o financie z vyhlásenej výzvy 
z OP Životné prostredie a pripravovaných výziev v tomto roku. 
Ing. Pacalajová – je potrebné plánovať v rozpočte finančné prostriedky na vypracovanie 
nového PHSR na roky 2014 – 2020. Treba rátať v rozpočte aj s odmenami pre členov 
pracovných skupín. 
Komisia návrh doporučila na schválenie.    
 
 
K bodu 4./ 
Zverenie majetku, nadobudnutého z eurofondov v rámci výzvy ROP 1.1 – 2008/01 
Infraštruktúra vzdelávania, do správy ZŠ Pribinova.  
Bc. Levická – predmetný bod je ešte v štádiu riešenia s ministerstvom a pravdepodobne bude 
posunutý na prerokovanie na budúce zasadnutie. 
  
K bodu 5./ 
Návrh na predloženie žiadosti v rámci ÚPSVaR na projekt „Chránené pracovisko – 
obsluha bezpečnostného kamerového systému (obnova činnosti)“ 
PaeDr. Ivanovičová – v minulosti fungovala chránená dielňa na mestskej polícii. Chceme 
znovu obnoviť činnosť a zamestnať znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie – ZTP 
a prostredníctvom UPSVaR získať dotáciu na obsluhu bezpečnostného kamerového systému. 
Komisia návrh doporučila na schválenie. 
 
K bodu 6./ 
Rôzne 
p. Lukáč – riaditeľ OZ MHB informoval členov komisie o prácam na projekte „Múzeum 
historických budov“. Pôvodný návrh na umiestnenie MHB padol a nový návrh počíta s tým, 
že MHB by malo stáť neďaleko novej diaľnice  (rozostavaná budova bitúnku). Je tam 
možnosť expanzie, chceli by využiť nórske fondy. 
 Komisia berie na vedomie informáciu o postupe prác na projekte MHB. 
 
K bodu 7./ 
Diskusia 
Ing. Pacalajová – navrhuje preveriť s ktorými partnerskými mestami je uzavretá spolupráca. 
p. Dubajová – najbližšie stretnutie navrhuje urobiť v teréne ako pracovné stretnutie. 
 
 
Návrh na uznesenie: 
Komisia na svojom zasadnutí doporučila na schválenie MsR a MsZ:   
 
 Predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 

Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.1 Podpora 
aktivít v oblasti  separovaného zberu a 4.2. Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov 
s názvom projektu „Regionálny zberný dvor pre mikroregión Tríbečsko“. 



 Schváliť Aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté 
Moravce na roky 2011 – 2013 

 Predložiť  žiadosť v rámci ÚPSVaR na projekt „Chránené pracovisko – obsluha 
bezpečnostného kamerového systému (obnova činnosti)“ 

   
 
Komisia zobrala na vedomie: 
 Informáciu o postupe prác na projekte Múzeum historických budov. 

 
Komisia ukladá: 
 Zistiť s ktorými partnerskými mestami je podpísaná zmluva o spolupráci. 

Zodpovedná  Bc. Levická 
 

K bodu 8./ 
Záver 
Predsedkyňa komisie poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie komisie. 
 
 
 
 
            Eva Dubajová 
                 predsedkyňa komisie 
 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 13.09..2011 
zapísala: Bc. Helena Levická – sekretár komisie 
 


