
 

 

Zápis zo zasadnutia komisie grantových a dotačných projektov  

konaného dňa 25. novembra 2015 o 14.00 hod. v zasadačke MsÚ 

 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

 
1. Informácia o ukončených a prebiehajúcich projektoch 

2. Informácia o pripravovaných výzvach a podaných žiadostiach 

3. Rôzne 

4. Diskusia 

 
Rokovanie: 

 

1. Informácia o ukončených a prebiehajúcich projektoch 

 

Zasadnutie komisie otvorila Mgr. Hedviga Šulcová – predseda komisie.  

Ing. Ivana Mikušcová informovala o ukončených a  prebiehajúcich projektoch. Všetky projekty 

z minulého programového obdobia boli zrealizované. Pri projektoch „Rozvoj cestovného ruchu 

v Púchove a okolí“ a „Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu krajiny bez hraníc boli 

zaslané záverečné monitorovacie správy a žiadosti o platbu. Následne prebehli z riadiaceho orgánu 

kontroly na mieste.  

Pri ostatných projektoch prebieha následné monitorovanie. 

 

2. Informácia o pripravovaných výzvach a podaných žiadostiach 

 

Ing. Jana Vondrová informovala o podaní žiadosti na Enviromentálny fond „Zníženie energetickej 

náročnosti Základnej školy Komenského“ – zateplenie a výmena okien budova školy. Celkové 

náklady projektu 531 226,57 €, požadovaná dotácia 200 000,00 €.  

Podaná bola aj žiadosť v oblasti prevencie kriminality, na rozšírenie monitorovacieho kamerového 

systému, celkové náklady projektu 82 098,96 €, požadovaná výška dotácie 65 679 €. Ide 

o rozšírenie kamerového systému o 12 kamier. 

V súčasnosti je vyhlásená výzva Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rozvoja 

sociálnych služieb, kde je možnosť napríklad získať dotáciu na kúpu izotermického vozidla na 

rozvoz stravy. 

 

Ing. Ivana Mikušcová oboznámila o pripravovaných výzvach z Operačného programu Kvalita 

životného prostredia zamerané na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Sú pripravené 

projektové dokumentácie na tri na školy v meste. Je potrebné ešte doplniť energetický audit.  

Marián Chovanec povedal, že by bolo potrebné vypracovať PD aj na objekty MŠK (napríklad šatne 

pre futbalistov) a budovu CVČ. 

Roman Špaček navrhol vypracovať PD aj pre ostatné budovy vo vlastníctve mesta.  

Mgr. Šulcová poznamenala, že by bolo potrebné spracovať strategický plán investičných zámerov 

do konca volebného obdobia s určením priorít. 

 

 



               

 

3. Rôzne a diskusia 

 

Marián Chovanec informoval o pripravovaných možnostiach čerpania grantov na obnovu zelene, 

rekonštrukciu verejného osvetlenia s použitím nových technológii. Zdôraznil potrebu spracovania 

projektu obnovy historickej zelene v meste – napr. Nábrežie slobody – gaštanovej aleje. 

 

Komisia odporúča spracovanie strategického plánu priorít mesta a následné spracovanie 

príslušných PD. 

 

Zasadnutie komisie ukončila Mgr. Hedviga Šulcová - predseda komisie, ktorá zároveň 

poďakovala za účasť. 

 

 

 

V Púchove dňa 30.11.2015 

 

 

 

Mgr. Hedviga Šulcová   

   predseda komisie 


