
 

 

Materiál na rokovanie       Materiál č.: .../2017/18     

18. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület 

18. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

394/2017/17 zo dňa 14.2.2017, ktorým schválilo predloženie žiadosti o finančný príspevok 

na projekt s názvom „Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov 

v Dunajskej Strede“ 

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 394/2017/17 sz. (2017.2.14) 

határozata módosítására, amellyel jóváhagyta a vissza nem térítendő pénzügyi támogatási 

kérelem benyújtását a „Biztonságos közlekedési korridorok és kerékpár tárolók létesítése 

Dunaszerdahelyen“ elnevezésű projektre 

 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská Streda 

Beterjeszti:     

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka úradu 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:   Ing. Erika Szelle, vedúca Odboru stavebného 

Felelős:   

 

Návrh na uznesenie: 

Határozati javaslat: 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu 

 

A/  schvaľuje 

zmenu 3. bodu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda č. 394/2017/17 zo dňa 14.2.2017 nasledovne: 

bod 3 uznesenia znie: 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových 

výdavkov projektu a poskytnutej dotácie z Integrovaného 

regionálneho operačného programu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, maximálne do výšky 5% z oprávnených 

nákladov žiadosti t. j. maximálne do výšky 11 346,39 € ako 

aj zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

Marec 2017 

2017. március 



Dôvodová správa 

 

k bodu: Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

č. 394/2017/17 zo dňa 14.2.2017, ktorým schválilo predloženie žiadosti o finančný príspevok 

na projekt s názvom „Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov 

v Dunajskej Strede“ 

 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14.februára 2017 uznesením č. 394/2017/17 

schválilo predloženie o finančný príspevok na projekt s názvom „Zriadenie bezpečných 

dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede“ 

 

Pôvodné znenie uznesenia 

„Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu 

          

A/  schvaľuje 

 

1. Predloženie žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom „Zriadenie bezpečných 

dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede“ na základe výzvy v rámci 

Integrovaného regionálneho operačného programu špecifického cieľa „1.2.2 - Zvýšenie 

atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) 

na celkovom počte prepravených osôb“, kód výzvy IROP-P01-SC122-2016-15 

2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančného príspevku 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie z Integrovaného 

regionálneho operačného programu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci, 

maximálne do výšky 5% z oprávnených nákladov žiadosti. 

 

B/ poveruje primátora mesta 

na vykonanie úkonov potrebných na realizáciu úloh vyplývajúcich z bodu A/ tohto 

uznesenia.“ 

 

Na základe Príručky pre žiadateľa IROP je potrebné výšku výdavkov uvádzať ako číselnú 

hodnotu výšky spolufinancovania t.j. nie je postačujúce percentuálne uvedenie, napr. v znení 5% 

z predloženého projektu. 

 

 

 

 

 

 


