
 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:     /2016/16 

16. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

16. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban  

 

 

Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda  č. 

327/2016/14 zo dňa 27.9.2016, ktorým schválilo predloženie žiadosti o finančný príspevok 

na projekt s názvom „Spoločný rozvoj cestovného ruchu miest Győr a Dunajská Streda“  

v rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE INTERREG  V–A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – 

MAĎARSKO, PO1 – Príroda a kultúra, kód výzvy: SKHU/1601. 

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 327/2016/14 sz. (2016.09.27.) 

határozata módosítására, amellyel jóváhagyta a vissza nem térítendő pénzügyi támogatási 

kérelem benyújtását  a  „Győr és Dunaszerdahely közös turisztikai kínálat fejlesztése” 

elnevezésű projektre az INTERREG V-A SZLOVÁKIA – MAGYARORSZÁG 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM KERETÉBEN, PT1 – Természet és kultúra,  felhívás száma: 

SKHU/1601. 

 

Predkladá :     JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preverila:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

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

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie   Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu 

Határozati javaslat: 

                  

       A/ schvaľuje 

 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda  č. 

327/2016/14 zo dňa 27.9.2016 nasledovne: 

 

bod 1 a 2 uznesenia znie: 

 

„1. predloženie žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom 

Cultural programmes for bridging gaps between Győr and 



Dunajská Streda", "Győr és Dunaszerdahely kulturális 

együttműködésének fejlesztése", „Rozvoj kultúrnej spolupráce 

medzi mestami Győr a Dunajská Streda“ v rámci PROGRAMU 

SPOLUPRÁCE V–A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – 

MAĎARSKO, PO1 – Príroda a kultúra, kód výzvy: SKHU/1601 

„2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov 

projektu a poskytnutého príspevku z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

maximálne do výšky 5 % z oprávnených nákladov žiadosti t.j. 

maximálne do výšky 25 301,80 €.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 2016 

                        2016. november 



Dôvodová správa 

 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 27. septembra 2016 uznesením č.  327/2016/14 

schválilo predloženie žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom „Rozvoj kultúrnej 

spolupráce medzi mestami Győr a Dunajská Streda“ v rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE V–

A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO, PO1 – Príroda a kultúra, kód výzvy: 

SKHU/1601. 

Pôvodné znenie uznesenia: 

 

„Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

A/ schvaľuje 

1. predloženie žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom „Rozvoj kultúrnej spolupráce 

medzi mestami Győr a Dunajská Streda“ v rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE V–

A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO, PO1 – Príroda a kultúra, kód výzvy: 

SKHU/1601 

2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého príspevku z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, maximálne do výšky 5 % 

z oprávnených nákladov žiadosti. 

3. uzavretie zmluvy o výpožičke nehnuteľností medzi spoločnosťou THERMALPARK DS, a.s. 

Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 450 920 ako požičiavateľom,  a 

Mestom Dunajská Streda ako vypožičiavateľom za účelom realizácie projektu „Spoločný rozvoj 

cestovného ruchu miest Győr a Dunajská Streda“ a za nasledovných podmienok: 

predmet zmluvy: nehnuteľnosti vedené na LV č. 2502 Okresným úradom Dunajská Streda, 

katastrálnym odborom, v k.ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda ako: 

pozemok parc. registra „C“ č. parc. 2820/28, druh pozemku: ostatné plochy 

pozemok parc. registra „C“ č. parc. 2821/3, druh pozemku: vodné plochy,  

pozemok parc. registra „C“ č. parc. 2820/1, druh pozemku: ostatné plochy,  

pozemok parc. registra „C“ č. parc. 2820/69, druh pozemku: vodné plochy 

doba bezplatného užívania: od 1.10.2016 do 31.12.2029 

účel užívania: zriadenie a prevádzkovanie kúpaliska. 

 

B/ poveruje primátora mesta  

na vykonanie úkonov potrebných na realizáciu úloh vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia.“ 

 

Na základe žiadania predkladateľa projektu – ARRABONA EGTC, sa predkladá predmetný návrh 

za účelom upresnenia údajov, ktoré v čase predkladania pôvodného návrhu ešte neboli známe 

(názov projektu, výška spolufinancovania vo finančnom vyjadrení). 

 

Návrh prerokovala: 

 Mestská rada a odporúča ho schváliť. 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP  


