
 

 

 

Materiál na rokovanie       Materiál č.:     /2015/6 

6. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület  

6. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

Návrh na predloženie ŽoNFP (žiadosť o nenávratný finančný príspevok) v rámci výzvy OP 

KaHR–22VS–1501 pod názvom „Výmena svietidiel verejného osvetlenia v meste Dunajská 

Streda“. 

Javaslat az KaHR–22VS–1501 sz. felhívás keretén belüli, vissza nem térítendő pénzügyi 

támogatás iránti kérelem benyújtására a „A közvilágítási lámpák izzóinak cseréje 

Dunaszerdahelyen” megnevezésű pályázatra. 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril:       Ing. Júlia Bubniaková, prednostka mestského úradu 

Ellenőrizte: 

 

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

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie: 

Határozati javaslat: 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu: 

I. A/ schvaľuje 

 B/ neschvaľuje 

  predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP 

KaHR na realizáciu projektu „Výmena svietidiel 

verejného osvetlenia v meste Dunajská Streda“, ktorý je 

realizovaný mestom Dunajská Streda, 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého 

NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

  

II. Splnomocňuje 

 primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu 

realizácie tohto uznesenia mestského zastupiteľstva. 

 

        

Jún 2015 

2015. június 



 

Dôvodová správa 
 

Operačný program: OP KaHR (Konkurencieschopnosť a hospodársky rast) 

Prioritná os č. 2:  Energetika 

Operačný cieľ 2.2: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a 

poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky 

Kód výzvy: KaHR–22VS–1501 (priebežná výzva) 

Vyhlasovateľ:  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

Dátum vyhlásenia výzvy:  30. apríl 2015 

Dátum uzavretia výzvy: 30. september 2015 (alebo do vyčerpania finančných prostriedkov) 

Kofinancovanie projektu:  5% celkových výdavkov projektu 

Spôsob financovania: refundácia 

Intenzita pomoci: Poskytovateľ poskytne spolufinancovanie celkových oprávnených 

výdavkov projektu vo výške maximálne 95% 

Výška pomoci: Výška pomoci na projekt nesmie byť vyššia než 750.000,00 EUR a 

nižšia než 10.000,00 EUR. 

Celkové výdavky projektu: max. do 20.000,00 € s DPH 

Spolufinancovanie projektu: max. do 1.000,00 € s DPH 
 

Oprávnené aktivity: 
Oprávnenými aktivitami sú: 

1. výmena pôvodných svietidiel, resp. svetelných zdrojov existujúcej verejnej osvetľovacej sústavy za 

nové, technicky vyspelejšie, energeticky menej náročné svietidlá, resp. svetelné zdroje, 

2. doplnenie nových technicky vyspelých, energeticky menej náročných svietidiel na už vybudované 

svetelné body sústavy verejného osvetlenia, resp. na už vybudované nosné konštrukcie, 

3. technická obnova pôvodných, alebo inštalácia nových elektrorozvádzačov systému verejného 

osvetlenia v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2 

4. úprava, inštalácia riadiaceho, resp. monitorovacieho systému verejného osvetlenia v spojitosti 

s aktivitou 1 a/alebo 2. 

5. výmena a doplnenie káblových rozvodov (nie podzemných) v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2, 

6. vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu: 

a.   svetelnotechnická štúdia, 

b. svetelnotechnické meranie vlastností osvetľovacej sústavy v rozsahu projektu po rekonštrukcii 

(záverečné meranie), 
 

Neoprávnené aktivity: 

Za neoprávnené pre poskytnutie pomoci na základe výzvy sa považujú aktivity súvisiace najmä s 

pridávaním nových stĺpov, resp. nosných konštrukcií verejného osvetlenia. 

Cieľ projektu: 

Cieľom projektu je zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia mesta a dosiahnutie úspory energie. 

Predmet projektu: 

Predmetom tohto projektu je výmena svietidiel verejného osvetlenia na území mesta Dunajská Streda 

v lokalitách, v ktorých sú technicky zastarané a z energetického hľadiska neúsporné svietidlá. Konkrétne 

sa jedná o nasledovné lokality: Garden town, Maloblahovská ulica a Gabčíkovská cesta. Podkladom na 

vypracovanie predmetnej ŽoNFP je vypracovanie svetelnotechnickej štúdie, ktorá upresní technickú 

špecifikáciu v súvislosti s výmenou svietidiel podľa platných STN. Predbežne sa počíta s výmenou 95 

kusov svietidiel vo vyššie uvedených lokalitách avšak ich presný počet a typ upresní až svetelnotechnická 

štúdia. 

Prijímateľ musí ukončiť fyzickú realizáciu projektu a uhradiť všetky záväzky dodávateľom do 

31.12.2015. 

Mestská rada Dunajská Streda prerokovala predmetný návrh na svojom zasadnutí dňa 09.06.2015 

a odporúča ho schváliť. 
 

Vypracoval: Mgr. Marián Herceg, odborný referent samostatného referátu verejného obstarávania, 

rozvojovej stratégie a štrukturálnych fondov 

Kidolgozta:   


