Materiál na rokovanie
21. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
v VII. volebnom období
Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete
21. ülésének beterjesztett anyaga
a VII. választási időszakban

Materiál č.: /2017/21

Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o združení medzi mestom Dunajská Streda a
Trnavským samosprávnym krajom za účelom vybudovania cyklistickej trasy na území
mesta Dunajská Streda.
Határozati javaslat Dunaszerdahely Város és Nagyszombat Megye közötti társulási
szerződés jóváhagyására kerékpárút kiépítése céljából Dunaszerdahely Város területén.
Predkladá : JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta
Beterjeszti:
Preveril:
Ellenőrizte:

Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ

Zodpovedný: Ing. Erika Szelle, vedúca odboru stavebného Mestského úradu
Felelős:
Návrh na uznesenie:
Határozati javaslat:

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu

A/ schvaľuje
uzavretie Zmluvy o združení medzi mestom Dunajská
Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO
00305383 a Trnavským samosprávnym krajom, Starohájska
10, 917 01 Trnava, IČO: 37 836 901 za účelom vybudovania
cyklistickej
trasy
v rámci
projektu
„Prepojovacia
komunikácia – Dunajská Streda úsek „A“: Galantská c.
II/507 – smer Ohrady c. III/063029“, projektovú
dokumentáciu vypracovala Ing. Klára Stankovská za
nasledovných podmienok:
 predpokladaná výška nákladov predstavuje sumu
74 800 €,
 podiel samosprávneho kraja z celkových nákladov
projektu predstavuje finančnú sumu maximálne
65 000 €,
 predpokladaná hodnota vecí a činností ako podielu mesta
Dunajská Streda na celkových nákladoch projektu
predstavuje sumu 9 800 €.
1

B/ žiada primátora mesta
uzavrieť zmluvu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

September 2017
2017. szeptember
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Dôvodová správa
Na 23. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského kraja bola uznesením č. 415/2017/23
schválená „Informácia o podpore projektových dokumentácií“ a „Informácia o budovaní
cykloturistických trás z vlastných zdrojov“ a následne boli oslovení starostovia a primátori
osobným list predsedu TTSK, v ktorom boli oboznámení s možnosťou zapojiť sa:
A) so žiadosťou o podporu projektovej dokumentácie na cyklodopravné trasy do 15. mája 2017,
B) so žiadosťou o podporu budovania cykloturistických trás do 31. mája 2017.
Mesto Dunajská Streda podalo žiadosť na podporu budovania cykloturistických trás. TTSK
podporil žiadosť mesta Dunajská Streda na vybudovanie cyklistickej trasy v rámci projektu:
„Prepojovacia komunikácia – Dunajská Streda úsek „A“: Galantská c. II/507 – smer Ohrady
c. III/063029“ , projektovú dokumentáciu vypracovala Ing. Klára Stankovská za
nasledovných podmienok:
 predpokladaná výška nákladov na výstavbu a údržbu cyklotrasy predstavuje sumu
74 800 €,
 samosprávny kraj sa bude podieľať na dosiahnutí účelu združenia maximálne sumou
65 000 €, ktorá bude použitá na vybudovanie cyklotrasy. Uvedená suma zahŕňa
realizáciu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní, a následnú realizáciu stavby v zmysle projektovej dokumentácie
a stavebný dozor investora,
 stavba bude realizovaná v zmysle právoplatného stavebného povolenia („SP“) č.
401/DS/5815/2016/033-KNA/003 zo dňa 11.08.2016 a zmluvy o postúpení práv
a povinností zo SP a k PD stavby na investora – TTSK,
 mesto Dunajská Streda sa bude podieľať na dosiahnutí účelu združenia poskytnutím
projektovej dokumentácie k stavbe, zabezpečením vydania povolení všetkých stupňov
potrebných k realizácii stavby, zabezpečením vydania právoplatného kolaudačného
rozhodnutia a následnou údržbou zrealizovanej stavby po dobu piatich rokov –
hodnota týchto vecí a činnosti predstavuje celkom 9 800 €,
 v prípade, že náklady samosprávneho kraja na dosiahnutie účelu združenia budú aj
v zmysle výsledkov príslušných verejných obstarávaní vyššie ako je jeho vklad, znáša
tieto naviac náklady mesto Dunajská Streda.
Návrh prerokovala:
 komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta
a podnikateľskú činnosť a odporúča – neodporúča ho schváliť.
 komisia MsZ pre rozvoj mesta a dopravu a odporúča – neodporúča ho schváliť.
 Mestská rada a odporúča – neodporúča ho schváliť.

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP - na základe podkladov
odboru stavebného MsÚ a TTSK.
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