
 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  ...../2017/19 

19. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület  

19. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 
 

Návrh na schválenie spolufinancovania predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie na Úrad 

vlády SR v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2017 s názvom „Výstavba 

multifunkčného ihriska s umelou trávou (33x18 m) v areáli ZŠ Gyulu Szabóa a detského 

ihriska v ZŠ Jilemnického v Dunajskej Strede“.  

Javaslat a Szlovák Kormányhivatalba benyújtott pályázati kérelemre vonatkozó társfinanszírozás 

jóváhagyásához, melynek címe: „Multifunkcionális műfüves sportpálya építése a Szabó Gyula 

Alapiskola, és játszótér építése a Jilemnický utcai alapiskola, Dunaszerdahely területén”.  
 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     
 

Preveril:       Ing. Júlia Bubniaková, prednostka mestského úradu 

Ellenőrizte: 
 

Zodpovedá:  JUDr. Andrea Klabuzai, PhD., vedúca útvaru primátora 

Felelős: 
 

 

Návrh na uznesenie: 

Határozati javaslat: 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu: 

I. Berie na vedomie 

  predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na Úrad 

vlády SR v rámci programu Podpora rozvoja športu 

na rok 2017 s názvom „Výstavba multifunkčného 

ihriska s umelou trávou (33x18 m) v areáli ZŠ 

Gyulu Szabóa a detského ihriska v ZŠ Jilemnického 

v Dunajskej Strede.  

II. Schvaľuje 

  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci, 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových výdavkov projektu a 

poskytnutého Úradu vlády SR v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci. 

III. Splnomocňuje 

 primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu 

realizácie tohto uznesenia mestského zastupiteľstva. 

 

 

Máj 2017 

2017. május 



 

Dôvodová správa 

 

Poskytovateľ dotácie: Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 913 70 Bratislava  

Program: Podpora rozvoja športu na rok 2017  

Názov projektu: „Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou (33x18 m) v areáli ZŠ 

Gyulu Szabóa a detského ihriska v ZŠ Jilemnického v Dunajskej Strede“.  

Hlavným cieľom projektu je výstavba multifunkčného športového ihriska, s celoročným 

využitím na futbal a na volejbal. Cieľom projektu je vytvoriť moderné spoločenské centrum 

športu a aktívneho pohybu pre žiakov školy ZŠ Gyulu Szabóa s VJM, pre pracovníkov školy a 

širokú verejnosť. Vedenie mesta podporuje vytváranie trvalého vzťahu k športu, ktorý je 

predpokladom zdravého životného štýlu. Pomocou finančnej podpory Úradu vlády SR sa 

vytvoria lepšie podmienky pre šport a aktívne trávenie voľného času pre mládež, zvýši sa 

možnosť športového vyžitia pre širokú verejnosť a vytvoria sa ďalšie predpoklady pre športové 

aktivity organizované výchovno-vzdelávacími zariadeniami mesta. Základná škola toho času 

nedisponuje potrebným multifunkčným priestorom pre rozvoj telesnej kultúry mládeže a detí. 

Projekt rieši novostavbu športového ihriska 33x18m s umelým trávnikom pre minifutbal a 

volejbal. Ihrisko bude oplotené do výšky 5m (1m mantinely + 4m sieť). Súčasťou projektu je aj 

stavebná pripravenosť ihriska pre inštaláciu umelého osvetlenia (osadenie stĺpov osvetlenia v 

rohoch ihriska, projekt osvetlenia). Realizácia výstavby multifunkčného ihriska výrazne zlepší 

rozvoj športu. Projekt je zameraný na riešenie požiadaviek učebných programov základnej školy 

a vzhľadom k charakteru stavby nebude mať stavba počas výstavby a jej budúca prevádzka 

nepriaznivý vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. V areáli základnej školy je v súčasnosti 

iba čiastočne využitý voľný priestor na vonkajšie športové aktivity, nakoľko športová plocha 

určená pre loptové hry je zastaraná, poškodená a neumožňuje jej bezpečné využitie. Vedenie 

školy a zriaďovateľ plánuje etapovitú revitalizáciu celého priestoru, preto uvítal v prvej fáze 

možnosť vytvorenia multifunkčného ihriska. Multifunkčné ihrisko bude umiestnené vo voľnom 

priestranstve pre vonkajšie športové aktivity areálu školy na parcelách č. 1211/15 a č. 1211/27, 

vedených na LV č. 4984.  

Výška výdavkov, ako vlastné zdroje a dotácia od Úradu vlády SR, bude presne určená až po 

schválení predmetnej žiadosti o poskytnutie dotácie, resp. po ukončení procesu verejného 

obstarávania vyššie uvedeného projektu. Mesto Dunajská Streda zabezpečí spolufinancovanie 

projektu s tým, že Združenie rodičov pri základnej škole poskytne mestu časť spolufinancovania 

zo svojich finančných prostriedkov na rok 2017.  

Mestská rada Dunajská Streda prerokovala predmetný návrh na svojom zasadnutí dňa 

09.05.2017 a odporúča ho schváliť. 

 

Vypracoval: Ing. Priska Pápayová, referent samostatného referátu verejného obstarávania, 

rozvojovej stratégie a štrukturálnych fondov 

Kidolgozta:       


