
 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:     /2016/15 

15. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

15. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban  

 

 

Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom 

„Spoločné dedičstvo“ v rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE INTERREG V–A 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO, PO1 – Príroda a kultúra, kód výzvy: 

SKHU/1601. 

Határozati javaslat vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására a „Közös 

örökségünk” elnevezésű projektre az INTERREG V–A SZLOVÁKIA – MAGYARORSZÁG 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM KERETÉBEN, PT1 – Természet és kultúra, felhívás 

száma: SKHU/1601. 

 

 

Predkladá :     JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preverila:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

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

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie:             Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda po prerokovaní predmetu  

Határozati javaslat                návrhu  

 

 

                    A/ s c h v á l i ť 

 

1. predloženie žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom 

„Spoločné dedičstvo“ v rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE                  

V–A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO, PO1 – Príroda 

a kultúra, kód výzvy: SKHU/1601 

 



2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov 

projektu a poskytnutého príspevku z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

maximálne do výšky 5 % z oprávnených nákladov žiadosti. 

 

3. uzavretie zmluvy o spolupráci medzi mestom Dunajská Streda a 

občianskym združením ZACHOR, sídlo: Vajanského 125/2, za 

účelom realizácie projektu „Spoločné dedičstvo“ a výkonu správy 

majetku mesta spočívajúcu v prevádzkovaní majetku - 

nehnuteľností vedených na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská 

Streda, katastrálnym odborom, v k.ú. Dunajská Streda, obec 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda ako: 

- polyfunkčná budova súp. č. 125  

- pozemok parc. registra „C“, parc. č. 2370/4, výmera: 200 m
2
, 

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

vrátane znášania prevádzkových nákladov nehnuteľnosti minimálne 

počas trvania projektu. 

 

 

B/ poveriť primátora mesta  

na vykonanie úkonov potrebných na realizáciu úloh vyplývajúcich 

z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

október 2016 

2016. október 

 



Dôvodová správa 

 

Dňa 29.07.2016 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok (ďalej len 

ako „výzva“) v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Maďarsko, 

Kód výzvy: SKHU/1601. Vyhlasovateľom predmetnej výzvy a zároveň aj riadiacim orgánom 

Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko je Úrad vlády 

Maďarska,  národným orgánom v Slovenskej republike je Ministerstvo pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

V rámci prvej výzvy sa otvárajú nasledovné prioritné osi: 

PO1 – Príroda a kultúra 

PO2 – Posilnenie cezhraničnej mobility 

PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej 

oblasti. 

Oprávnené územie na poskytnutie podpory v Slovenskej republike je Bratislavský kraj, Trnavský 

kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj a Košický kraj. Na financovanie projektov v rámci 

súčasnej prvej výzvy sú dostupné z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) finančné 

prostriedky v celkovej výške (EFRR) 67 475 822 EUR. 

 

Mesto Dunajská Streda ako oprávnený žiadateľ v zmysle vyhlásenej výzvy predkladá Mestskému 

zastupiteľstvu Dunajská Streda návrh na schválenie podania žiadosti o príspevok v rámci 

PROGRAMU SPOLUPRÁCE V–A Slovenská republika – Maďarsko, kód výzvy: SKHU/1601 

v rámci prioritnej osi PO1 – Príroda a kultúra na projekt s názvom „Spoločné dedičstvo“, a to 

v spolupráci s partnerskými organizáciami: Židovská náboženská obec - KEHILA, Zvonárska 

5, Košice a Zväz maďarských židovských komunít - MAZSIHISZ (Magyarországi Zsidó 

Hitközségek Szövetsége), Síp u. 12, Budapest (ako hlavný partner). 

 

Účelom tohto projektu v súlade so zverejnenou výzvou je zvýšenie atraktivity pohraničnej 

oblasti, spojenie štyroch tematických miest, ktoré predstavia spoločnú minulosť a súčasnosť 

židovských komunít. Jednotlivé prvky pripravovaného projektu spájajú už celé roky úspešne 

fungujúcu „Cestu slovenského židovského dedičstva“ a v súčasnosti budovanú „Cestu 

maďarského židovského dedičstva“, čím vytvoria v regióne jedinečnú kooperáciu v prezentácii 

židovského kultúrneho dedičstva. Návštevu pamätných miest výchovno-kultúrnej cesty je možné 

absolvovať v trvaní 2-3 dni. Uvažuje sa o znovuotvorení zchátralých budov, ktoré v súčasnosti 

nie je možné navštevovať, čím by sa naplnil hlavný indikátor projektu, ako zvýšenie počtu 

návštevníkov v pohraničnej oblasti. Partneri budú spolupracovať aj vo fáze prípravy a realizácie 

projektu. Aktivity projektu umožňujú vzájomnú výmenu programov, tvorbu spoločných 

programov pozdĺž pohraničného územia z východu na západ. Súčasťou plánovaných aktivít bude 

realizácia programu židovského kultúrneho festivalu v Budapešti a Košického židovského 

kultúrneho festivalu Mazal Tov so zapojením mesta Kisvárda v Maďarsku a mesta Dunajská 

Streda. Dunajská Streda v rámci projektu plánuje realizáciu rekonštrukcie budovy na vytvorenie 



výstavného a edukačného centra, ako priestor na predstavenie života židovskej komunity Žitného 

Ostrova. 

Mesto Dunajská Streda je vlastníkom uvedených nehnuteľností vedených na LV č. 5441 

Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálnym odborom, v k.ú. Dunajská Streda, obec 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda ako: polyfunkčná budova súp. č. 125 a pozemok parc. 

registra „C“, parc. č. 2370/4, výmera: 200 m
2
, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. Jedná 

sa o budovu bývalého rodinného domu manželov Herzfeldových. V súčasnej dobe sa táto 

prízemná podpivničená budova pozostáva z predajne, zo skladu a zo sociálnych zriadení, ktoré sa 

prenajímajú. Z peňažných prostriedkov získaných v rámci predloženého projektu sa uvažuje 

prestavbou a celkovou rekonštrukciou budovy. V suteréne a na prízemí budovy by sa vytvorili 

výstavné sály, v podkroví knižnica, sklad a technická miestnosť. V rámci perspektívy jej využitia 

je pripravená architektonická štúdiá s účelovým označením predpokladaných nových, ako aj 

existujúcich priestorov spomínanej budovy vrátane úpravy exteriéru. Predpokladaný rozpočet 

realizácie projektu pre mesto Dunajská Streda je vo výške 280.000,-Eur. 

 

Predkladaný materiál obsahuje aj návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o spolupráci medzi 

mestom Dunajská Streda a občianskym združením ZACHOR so sídlom Vajanského 125/2, ktoré 

vykonáva verejnoprospešné kultúrno-vzdelávacie činnosti, patriace do kategórie záujmu vyššej 

priority, vyvinutých pre občanov mesta a jeho širšieho okolia. Predmetom spolupráce bude 

vytvorenie priestoru na prevádzkovanie výstavnej expozície, knižnice a edukačného strediska 

prístupného pre širokú verejnosť, organizovanie konferencii, prednášok a seminárov k rozšíreniu 

kultúrno – historických vedomostí záujemcov o špecifické dejiny mesta v súlade so stanovami 

občianskeho združenia. Na základe uvedenej zmluvy by bolo občianskemu združeniu ZACHOR 

zverené výkon správy majetku mesta spočívajúci v prevádzkovaní majetku – nehnuteľností 

vedených na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálnym odborom, v k.ú. 

Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, t.j. polyfunkčnej budovy súp. č. 

125 a pozemku parc. registra „C“, parc. č. 2370/4, výmera: 200 m
2
, druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria, v priestoroch ktorého bude združenie vykonávať spomínanú verejno-

prospešnú činnosť so záväzkom združenia na úhradu prevádzkových nákladov nehnuteľnosti 

minimálne počas trvania projektu. 

 

 komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta 

a podnikateľskú činnosť a odporúča – neodporúča ho schváliť. 

 komisia MsZ pre investície a európske fondy a cestovný ruch a odporúča – neodporúča ho 

schváliť. 

 

 

Materiál vypracovala: JUDr. Andrea Klabuzai, PhD., vedúca útvaru primátora  

Kidolgozta: 

 


