Zápisnica
z pracovného stretnutia členov Združenia mikroregiónu Nová Baňa, ktoré sa konalo dňa
13.10.2020 o 10.00 hod, na Mestskom úrade v Novej Bani
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Otvorenie
Na úvod pracovného stretnutia
privítal prítomných primátor mesta Nová Baňa
Mgr. MVDr. Branislav Jad’uď, MBA.

PROGRAM:
1. Prezentácia spoločnosti EKORECYKLING Banská Bystrica - zber a likvidácia kuchynského
biologicky rozložiteľného odpadu.
2. Doplnenie a aktualizácia zásobníka projektov pre mesto a obce ZMNB.
3. Diskusia a rôzne.
4. Záver.

K bodu 1.)
Zástupca spoločnosti EKORECYKLING p. Vladimír Bevelagua prezentoval činnosť spoločnosti a
predložil členom mikroregiónu spoločnú cenovú ponuku za celý mikroregión na zber a likvidáciu
BRKO za podmienok splnenia náležitosti zákona v platnosti od 01.01.2021. Pre mikroregión by
bolo výhodné riešiť zber BRKO jednotne, doriešiť spoločné cenové relácie a rovnaké podmienky za
zber a likvidáciu komodity. Na základe uvedeného sa prijala úloha pre všetkých členov
mikroregiónu :
Úloha číslo 1
a) Nahlásiť počet obyvateľov žijúcich v bytových domoch.
b) Nahlásiť množstvo vyseparovaného BRKO zo základných škôl a škôlok.
T : 20.10.2020
K bodu 2.)

Na požiadanie sa doplnil - aktualizoval zásobník projektov za Mesto Nová Baňa, Hronský Beňadik,
Veľkú Lehotu a Tekovskú Breznicu.
K bodu 3.)
Predseda ZMNB informoval o možnosti zapojenia sa do 18. výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie NFP zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované
mimo vodných tokov s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18. Výzva disponuje nevyužitými
finančnými prostriedkami a je predpoklad v prípade zapojenia sa do výzvy úspešnosť. Mesto Nová
Baňa využije uvedenú výzvu.
Z prehľadu potrieb územia (Žamovický región) - VUC vyplynula požiadavka na prioritné riešenie
infraštruktúry - rekonštrukcia ciest, výstavba vodovodu a kanalizácie. Na základe uvedeného
Mikroregión predloží spoločnú žiadosť na financovanie údržby miestnych komunikácií.
Z uvedeného vyplynula nasledovná úloha :

Úloha číslo 2
Nahlásiť v km potrebu údržby miestnych komunikácií.
T: 20.10.2020

Bolo prejednané:
- Mesto Nová Baňa sa zapojí do výzvy ENVIRONFOND - rozšírenie kanalizácie - v dvoch
úsekoch.
- Informácia - refundácia mzdy - škôlky.
- Možnosť požiadať ÚPSVaR o dotáciu na vytvorenie pracovných miest:
- refundácia mzdových nákladov chránené pracovné miesto podľa §55
- praxou k zamestnaniu do 29 r.
- projekt „Pracuj, zmeň svoj život“
-Členský príspevok rok 2020 - vystavenie faktúr.

Predseda ZMNB Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA poďakoval prítomným za účasť a ukončil
rokovanie.

ZDRUŽENIE
mikroregiónu

Nová Baňa
V Novej Bani, 13.10.2020
Zapísala : L. Adamcová

.............................. / /.................................

Mgr. MVDr/Éteiriislav Jaďuď, MBA
predsedrazdruženia

