
 

 

 

Materiál na rokovanie       Materiál č.:     /2016/10 

10. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület  

10. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

 

Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 117/2015/6 zo 

dňa 23. júna 2015. 

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2015. június 23-i 117/2015/6 

számú határozatának megszüntetésére. 
 

 

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: 

A/ schvaľuje 

 zrušiť Uznesenie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

117/2015/6 zo dňa 23. júna 2015 vo veci predloženia žiadosti 

o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu  

„Výmena svietidiel verejného osvetlenia v meste 

Dunajská Streda“. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február 2016 

2016. február 



Dôvodová správa 
 

 

V zmysle Príručky pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód 

výzvy KaHR-22VS-1501 (v znení usmernenia č. 4) nie je možné udeliť nenávratný finančný 

príspevok žiadateľovi, ktorý plánuje realizovať projekt, ktorý nespĺňa minimálne technické 

požiadavky na verejné osvetlenie stanovené poskytovateľom. 

Z vypracovanej svetelno-technickej štúdie a ostatnej podpornej dokumentácie 

jednoznačne vyplýva, že projektantom navrhované technické riešenie nespĺňa minimálne 

technické požiadavky na verejné osvetlenie stanovené poskytovateľom a to ani v prípade 

použitia kvalitných LED svietidiel. Optimálnym riešením by bolo zhustenie existujúcej 

infraštruktúry pridaním nových podporných a nosných konštrukcií s kvalitnými svietidlami 

(svetelných bodov), ktorých implementácia by však bola časovo aj finančne náročná. 

Na základe vyššie uvedeného vyplýva, že žiadateľ - mesto Dunajská Streda, nie je 

schopné ani pri vynaložení maximálneho úsilia navrhnúť také technické riešenie, ktoré by bolo 

akceptovateľné pre riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a z tohto 

dôvodu nepredložilo žiadosť o poskytnutie NFP. 

 

Mestská rada Dunajská Streda prerokovala predmetný návrh na svojom zasadnutí 

dňa 02.02.2016 a odporúča ho schváliť. 

 

 

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

obstarávania, rozvojovej stratégie a štrukturálnych fondov 

Kidolgozta:  

 


