
 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: .../2017/22     

22. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület 

22. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku v rámci Prioritnej osi 2  - Posilnenie cezhraničnej mobility, Špecifický cieľ 2.2.2: 

Zlepšenie cezhraničných logistických služieb v rámci Programu spolupráce Interreg V-A 

Slovenská republika – Maďarsko, Kód výzvy: SKHU/1601 s názvom: „InkuLogistic - 

Magyar-Szlovák Logisztikai Képzési és Tájékoztatási Központ - Maďarsko-slovenské 

logistické, vzdelávacie a informačné centrum“. 

 

Javaslat az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program pályázati 

felhívása a PT 2 prioritási tengely - Határon átnyúló mobilitás javítása, Specifikus cél 2.2.2 – 

Határon átnyúló logisztikai szolgáltatások javítása keretén belül benyújtandó pályázati 

kérelemre vonatkozó társfinanszírozás jóváhagyására, amelynek címe: „InkuLogistic - 

Magyar-Szlovák Logisztikai Képzési és Tájékoztatási Központ - Maďarsko-slovenské 

logistické, vzdelávacie a informačné centrum“. 

 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská Streda 

Beterjeszti:     

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka úradu 

Ellenőrizte: 

 

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

Felelős:       

 

Návrh na uznesenie: 

Határozati javaslat: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu : 

      

A/ berie na vedomie 

predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku za účelom realizácie projektu: „InkuLogistic - Magyar-

Szlovák Logisztikai Képzési és Tájékoztatási Központ - 

Maďarsko-slovenské logistické, vzdelávacie a informačné 

centrum“ realizovaného v rámci výzvy Programu spolupráce 

Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os 2 - 

Posilnenie cezhraničnej mobility, Špecifický cieľ 2.2.2: Zlepšenie 

cezhraničných logistických služieb v rámci, Kód výzvy: 



SKHU/1601, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 

plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. 

B/schvaľuje 

predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku za účelom realizácie projektu: „InkuLogistic - Magyar-

Szlovák Logisztikai Képzési és Tájékoztatási Központ - 

Maďarsko-slovenské logistické, vzdelávacie a informačné 

centrum“ realizovaného v rámci výzvy Programu spolupráce 

Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os 2 - 

Posilnenie cezhraničnej mobility, Špecifický cieľ 2.2.2: Zlepšenie 

cezhraničných logistických služieb v rámci, Kód výzvy: 

SKHU/1601, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 

plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. 

C/ schvaľuje 

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

D/ schvaľuje 

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených 

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, maximálne vo výške 30  610,50 Eur             

(5 % z celkových oprávnených nákladov predloženého projektu). 

E/ schvaľuje 

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov 

z rozpočtu mesta. 

F/ schvaľuje 

zabezpečenie dofinancovania prevádzky projektu. 

G/ splnomocňuje 

Primátora mesta na realizáciu tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva. 

H/ splnomocňuje 

Primátora mesta v súvislosti so zabezpečením úloh vyplývajúcich 

z tohto návrhu uznesenia vykonať zmeny v rozpočte mesta na rok 

2018 v prípade potreby aj nad rozsah kompetencie primátora mesta 

uvedenej v Rozpočtových pravidlách mesta Dunajská Streda zo dňa 

29.6.2016. 

 

 

 

 

Október 2017 

2017. október 



Dôvodová správa 

Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská 

republika - Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike vyhlásili výzvu na 

predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A 

Slovenská republika – Maďarsko prioritnej osi PO2 – Posilnenie cezhraničnej mobility. 

Špecifický cieľ 2.2.2 – Zlepšenie cezhraničných logistických služieb 

1. Alokácia z EFRR: 6 938 080 EUR 

2. Proces výberu projektov: jednokolový 

3. Časový rámec trvania výzvy: otvorená výzva s termínom 3. novembra a 31. januára 

každoročne 

4. Celkový rozpočet projektu: od 200 000 EUR do 2 000 000 EUR 

5. Dĺžka projektu: 24 mesiacov 

6. Očakávané výsledky: Vďaka plánovaným opatreniam sa zlepší prepojenosť regionálnych 

centier a subcentier ako aj ekonomických oblastí pozdĺž hranice. Zvýšenie v objeme železničnej 

a vnútrozemskej vodnej dopravy zníži znečistenie. Dôsledkom realizácie prioritnej osi 

poskytovatelia logistických služieb naštartujú spoluprácu za účelom tvorby cezhraničných 

synergií. Zvýši sa počet užívateľov integrovaných logistických služieb a týmto spôsobom bude 

posilnená ekonomická kohézia prihraničného regiónu. 

7. Indikatívny zoznam oprávnených aktivít 

 Realizácia iniciatív cezhraničnej spolupráce v oblasti logistiky, vývoj integrovaných 

systémov služieb, súvisiacej infraštruktúry a aplikácií informačných a komunikačných 

technológií; 

 Investície do infraštruktúry (napr. vlakové stanice, prístavy a cesty spájajúce nové 

prístavy s existujúcimi dopravnými sieťami); 

 Príprava investícií: vypracovanie štúdií, analýz, koncepcií - tieto aktivity nemôžu byť 

podporené samostatne. 

8. Indikatívny zoznam oprávnených žiadateľov 

 Verejné inštitúcie; 

 Súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu; 

 Spoločnosti v štátnom vlastníctve; 

 Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS); 

 Mimovládne organizácie; 

 Rozvojové agentúry; 

 Miestna a regionálna samospráva; 

 Univerzity a výskumné ústavy dopravy. 

9. Ukazovateľ výsledku: Zmena v objeme cezhraničnej prepravy tovaru 

10. Ukazovatele výstupov: 

 Počet nových logistických služieb vytvorených v rámci programu 

Predmet projektu: 

Účelom projektu je zriadenie Maďarsko-slovenského logistického, vzdelávacieho a 

informačného centra, a to zrekonštrukciou, modernizáciou časti budovy „Perfects“. 



Zrekonštrukcia sa zameriava na časť budovy, ktorá pri realizácii projektu InkuBusiness nebola 

zrekonštuovaná z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozsahu  modernizácie 

konferenčnej sály, zateplenia budovy, výmeny okien a vybudovania výťahu, ako zabezpečenie 

bezbariérového prístupu budovy. Partnerom projektu je Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi 

Kereskedelmi és Iparkamara, ktorý bol  úspešným spolurealizátorom projektu InkuBusiness, tj. 

prvej etapy modernizačnej snahy predmetného objektu. 

 


