
 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:     /2016/14 

14. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

14. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban  

 

 

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

„Spoločný rozvoj cestovného ruchu miest Győr a Dunajská Streda“  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  

„Győr és Dunaszerdahely közös turisztikai kínálat fejlesztése” 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/ schvaľuje 

 

1. predloženie žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom 

„Spoločný rozvoj cestovného ruchu miest Győr a Dunajská Streda“ 

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 výpožičke nehnuteľností medzi spoločnosťou 

THERMALPARK DS, a.s. Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 31 450 920 ako požičiavateľom,  a Mestom 

Dunajská Streda ako vypožičiavateľom za účelom realizácie 

projektu „Spoločný rozvoj cestovného ruchu miest Győr 

a Dunajská Streda“ a za nasledovných podmienok: 

predmet zmluvy: nehnuteľnosti vedené na LV č. 2502 Okresným 

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

Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda ako: 

pozemok parc. registra „C“ č. parc. 2820/28, druh pozemku: 

ostatné plochy 

pozemok parc. registra „C“ č. parc. 2821/3, druh pozemku: vodné 

plochy,  

pozemok parc. registra „C“ č. parc. 2820/1, druh pozemku: ostatné 

plochy,  

pozemok parc. registra „C“ č. parc. 2820/69, druh pozemku: vodné 

plochy 

doba bezplatného užívania: od 1.10.2016 do 31.12.2029 

účel užívania: zriadenie a prevádzkovanie kúpaliska. 

 

B/ poveruje primátora mesta  

na vykonanie úkonov potrebných na realizáciu úloh vyplývajúcich 

z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2016 

2016. szeptember 



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 prvú výzvu na 

predkladanie žiadostí o finančný príspevok (ďalej aj ako „výzva“) v rámci Programu spolupráce 

Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko. 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 

 

Mesto Dunajská Streda predkladá Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda návrh na 

schválenie podania žiadosti o príspevok v rámci prioritnej osi PO1 – Príroda a kultúra na 

projekt s názvom „Spoločný rozvoj cestovného ruchu miest Győr a Dunajská Streda“ a to 

v spolupráci s partnerským maďarským mestom Győr. Uvažuje sa o realizácii projektu, 

v rámci ktorého by sa vyčistilo v areáli THERMALPARKU DS, a.s.  jazero -  štrkovisko 

Termál (3,5 ha)  a jeho okolie za účelom jeho využívania na kúpanie, nemotorové vodné 

športy, vybudovanie pláže a objektov na poskytovanie súvisiacich služieb. Realizáciou 

projektu by sa prispelo k zlepšeniu životného prostredia, k prekvitaniu fauny a flóry v jazere,  

zvýšila by sa kapacita na kúpanie a prispelo by sa k zvýšeniu atraktivity tejto pohraničnej 

oblasti a jej návštevnosti. 

Vzhľadom k tomu, že Jazero -  štrkovisko Termál a priľahlá plocha sa nachádzajú na pozemkoch 

vo vlastníctve obchodnej spoločnosti THERMALPARKU DS, a.s., je potrebné, aby mesto 

Dunajská Streda k týmto pozemkom nadobudlo vlastnícke, nájomné alebo iné právo. Za tým 

účelom sa predkladá zároveň aj návrh na uzavretie zmluvy o výpožičke uvedených pozemkov. 

Doba bezplatného užívania nehnuteľností sa navrhuje do 31.12.2029. 

V prípade, ak projekt zahŕňa výstavbu alebo rekonštrukčné práce, žiadateľ musí preukázať 

vlastnícke práva alebo predložiť povolenie na užívanie alebo prevádzkovanie dotknutých 

pozemkov alebo budov na obdobie najmenej 10 rokov odo dňa predloženia žiadosti o finančný 

príspevok s výnimkou žiadostí obsahujúcich akvizície pozemkov (nákup nezastavaného a 

zastavaného pozemku je oprávnený ak jeho cena nepresahuje 10% celkových oprávnených 

nákladov projektu). 

  

O prioritnej osi PO1 – Príroda a kultúra: 

Špecifický cieľ 1.1. – Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti  

1. Alokácia z EFRR: 25 386 977 EUR  

2. Proces výberu projektov: jednokolový   



3. Časový rámec trvania výzvy: od 29/07/2016 do 31/10/2016  

4. Celkový
1
 rozpočet projektu: od 200 000 EUR do 3 000 000

2
 EUR.  

5. Dĺžka projektu: 24 mesiacov
3
  

6. Očakávané výsledky  

Projekty prispievajú k zvýšeniu atraktivity pohraničnej oblasti. Výsledkom projektov budú 

vytvorené nové, integrované turistické oblasti s vlastnými produktmi a značkami. Opatrenia 

budú realizované v súlade s ekologickými požiadavkami s cieľom dosiahnuť vyššiu 

pozornosť voči prírodným a kultúrnym hodnotám spoločného regiónu. Očakáva sa, že počet 

návštevníkov  zo susedných regiónov bude významne rásť na oboch stranách hranice a v 

malých regiónoch sa naštartuje dlhodobá, strategická spolupráca za účelom ochrany 

prírodného a kultúrneho dedičstva.  

7. Indikatívny zoznam oprávnených aktivít   

• Podpora spolupráce a rozvoja lokalít kultúrneho dedičstva;  

• Zachovávanie a propagácia prírodného dedičstva;  

• Návrh cezhraničných akčných plánov, vytvorenie modelov a testovacích pilotných 

aktivít na lepšie využitie kultúrneho a prírodného dedičstva regiónov a kombinácia 

turizmu s propagáciou a ochranou prírodného a kultúrneho dedičstva;  

• Rozvoj kvalitných služieb cestovného ruchu v malom rozsahu v spojitosti s miestnymi 

environmentálnymi a kultúrnymi danosťami;   

• Návrh a vybudovanie miestnych prístupových ciest napojených na lokality kultúrneho a 

prírodného dedičstva;  

• Spoločný rozvoj turistických produktov a ponúk, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu 

a rozvoj cezhraničnej infraštruktúry ekoturizmu.  

8. Indikatívny zoznam oprávnených žiadateľov   

• Verejné inštitúcie;  

• Súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu;  

• Spoločnosti v štátnom vlastníctve;  

• Cirkvi;  

• Európske zoskupenia územnej spolupráce (EGTC);  

• Mimovládne organizácie (NGO);  

• Rozvojové agentúry;  

                                                 
1
 Celkový rozpočet projektu zahŕňa príspevok z EFRR, štátne spolufinancovanie a vlastnú spoluúčasť.   

2
 V prípade cezhraničných ciest, mostov a kômp celková výška oprávnených výdavkov môže presiahnuť stanovený limit, 

rešpektujúc stanovisko Európskej Komisie k malým infraštrukturálnym investíciám (Ref. Ares(2015) 481089 - 05/02/2015).   

3 V odôvodnených prípadoch v rámci cezhraničných ciest, mostov a kômp alebo pri projektoch s celkovým rozpočtom nad 2 milióny 

EUR môže byť dĺžka projektu stanovená až do 36 mesiacov.   

 

 



• Miestne a regionálne samosprávy;  

• Univerzity a výskumné ústavy;  

• Komory;  

• Organizácie zriadené osobitným zákonom poskytujúce verejné služby (napr. nadácie, 

združenia).  

9. Ukazovateľ výsledku: Celkový počet návštevníkov v regióne  

10. Ukazovatele výstupov  

• Nárast v očakávanom počte návštev v podporovaných lokalitách kultúrneho a prírodného 

dedičstva a atrakcií;  

• Celková dĺžka novovybudovaných ciest;  

• Rozloha lokalít podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ochrany;   

•  Dĺžka zrekonštruovaných a novovybudovaných zelených ciest.  

   Predkladaný návrh prerokovala 

 

 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: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP  

 

 

 

 


