
 

 

Materiál na rokovanie       Materiál č.: .../2017/17     

17. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület 

17. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

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

„Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede“ 

Határozati javaslat vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására 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 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február 2016 

2016. február 



Dôvodová správa 

 

k bodu: Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok na projekt 

s názvom „Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov 

v Dunajskej Strede“ 

 

         Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán 

pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok 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“. 

 Mesto Dunajská Streda predkladá Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda návrh na 

schválenie podania žiadosti o príspevok na realizáciu nasledovných aktivít:  

A.1. cyklistické komunikácie - obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických 

komunikácií – Hlavná ulica a budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na 

existujúcich miestnych komunikáciách – Jesenského ulica a Bratislavská cesta  

A.2. doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle – uzamykateľný 

prístrešok pre bicykle, cyklostojany. Uzamykateľný prístrešok pre bicykle poskytuje bezpečné 

parkovanie bicyklov v samostatne stojacom, uzamykateľnom a krytom prístrešku pre bicykle. 

Jeho navrhovaná zastavaná plocha je do 25 m
2
. Umiestnenie uzamykateľného prístrešku pre 

bicykle je obzvlášť vhodné pri uzloch integrovanej dopravy ako autobusové či vlakové stanice 

a v blízkosti významnejších občianskych vybavenostiach. Navrhované je umiestnenie 

predmetných prístreškov v počte 2 ks, a to 1 ks na  Štúrovej ulici a 1 ks v centre mesta.  

 


