
 

 

 

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 žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu s názvom 

„Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Dunajská Streda 

a Malé Blahovo“. 

Javaslat a Környezetvédelmi Alap pályázati felhívása keretén belüli, vissza nem térítendő 

pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, melynek címe: „Az illegális hulladéklerakatok 

felszámolása Dunaszerdahely és Sikabony kataszteri területén“. 
 

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 poskytnutie dotácie z 

Environmentálneho fondu s názvom „Sanácia miest 

nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom 

území Dunajská Streda a Malé Blahovo“,  

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci, 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej 

dotácie z Environmentálneho fondu v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci, maximálne do 

výšky 5 % z oprávnených nákladov žiadosti. 

  

II. Splnomocňuje 

 primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu 

realizácie tohto uznesenia mestského zastupiteľstva. 

 

 

 

 

Jún 2015 

2015. június 



Dôvodová správa 

Vyhlasovateľ výzvy: Environmentálny fond  

Účelom predloženého projektu je zabezpečenie zníženia ekologického zaťaženia územia mesta 

Dunajská Streda a to odstránením starých environmentálnych záťaží (nelegálnych skládok 

odpadov). Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2015 podľa § 4 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA Činnosť C4  

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom  

Podpora je určená na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom (odpadom umiestneným 

na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktoré sa nachádzajú v katastri obce/žiadateľa 

a sú evidované príslušným Okresným úradom (Odbor starostlivosti o životné prostredie).  

Oprávnení žiadatelia pre činnosť C4:  

obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, združenie obcí v zmysle § 20b - f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov ako združenie obcí, alebo v zmysle § 20i ods. 2 zákona 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v platnom znení ako záujmové združenie právnických osôb.  

V rámci činnosti je možné realizovať nasledovné aktivity:  

- zber odpadu v miestach s nezákonne umiestneným odpadom,  

- odvoz/zvoz/doprava odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom na riadenú skládku 

odpadu/do spaľovne odpadov, uloženie/zneškodnenie odpadu z miesta s nezákonne 

umiestneným odpadom na riadenej skládke odpadu/v spaľovni odpadov, vytriedenie a 

zhodnotenie odpadu, ak je to vzhľadom na charakter uloženého odpadu možné alebo účelné,  

- sanácia/úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom do pôvodného stavu, avšak iba v 

kombinácii a v následnosti na vyššie uvedené aktivity, kombinácia vyššie uvedených aktivít.  

Podmienky pre poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť C4:  

1. maximálna výška podpory je 100.000,- EUR na jedno miesto s nezákonne umiestneným 

odpadom, pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z 

oprávnených nákladov projektu,  

2. maximálna miera podpory je 95% z oprávnených nákladov projektu, pri súčasnom 

rešpektovaní podmienky pre maximálnu výšku podpory,  

3. jeden žiadateľ môže podať len jednu žiadosť o podporu formu dotácie, pričom v rámci žiadosti 

môže riešiť sanáciu viacerých miest s nezákonne umiestneným odpadom nachádzajúcich sa v 

katastri obce, resp. obcí (v prípade žiadateľov-združení obcí),  

4. žiadosť/projekt musí byť v súlade s programom odpadového hospodárstva žiadateľa 

schváleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva,  

5. výška nákladov projektu (celková suma rozpočtu) uvedených v Podrobnej kalkulácii nákladov 

a ich špecifikácii k žiadosti o podporu formou dotácie je konečná a nie je možné ju v prípade 

schválenia žiadosti ďalej navýšiť,  

6. maximálna dĺžka realizácie aktivít projektu/časti projektu je v období od 16.04.2015 

maximálne však do 30.11.2015,  

7. existencia miesta s nezákonne umiestneným odpadom musí byť potvrdená príslušným 

Okresným úradom (Odbor starostlivosti o životné prostredie), čo žiadateľ dokladuje písomným 

Potvrdením, ktoré mu vydá na jeho žiadosť príslušný Okresný úrad,  

8. dokladovanie umiestnenia/polohy miesta s nezákonne umiestneným odpadom a jeho 

umiestnenia v katastri obce (kópia snímku z katastrálnej mapy a Výpis z listu vlastníctva),  

9. Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa o oprávnenosti žiadateľa realizovať aktivity 

projektu na dotknutých pozemkoch, na ktorých je/sú evidované miesto/a s nezákonne 

umiestneným odpadom, ktorých sanácia je predmetom predkladanej žiadosti (ak relevantné). 

Mestská rada Dunajská Streda prerokovala predmetný návrh na svojom zasadnutí dňa 

09.06.2015 a odporúča ho schváliť. 

Vypracoval: Ing. Priska Pápayová, referent samostatného referátu verejného obstarávania, 

rozvojovej stratégie a štrukturálnych fondov 

Kidolgozta:       


