
 

  

 
Materiál na rokovanie Materiál č. ...../2018/29 

29. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

29. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

 

Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia 

mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity s názvom „Deratizácia, 

dezinfekcia a dezinsekcia v Dunajskej Strede“. 

Javaslat a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma által kihirdedett pályázati felhívás 

keretén belüli vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, 

amelynek címe: „Deratizáció, dezinfekció a dezinszekció Dunaszerdahelyen.“ 

 

 

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 Dunajská Streda 

Határozati javaslat: 

schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky na podporu sociálnych a 

kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých 

situácií rómskej komunity s názvom „Deratizácia, 

dezinfekcia a dezinsekcia v Dunajskej Strede“,  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

projektu vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov 

projektu, 

d) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov 

projektu, predstavujúcich rozdiel medzi celkovými 

výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami 

projektu z rozpočtu mesta. 
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Dôvodová správa 

Účel a základný cieľ výzvy: Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne 

nepriaznivých situácií rómskej komunity. 

Vyhlasovateľ/ poskytovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Gestor: Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity  

Minimálna výška dotácie: 1 000,00 eur. 

Maximálna výška dotácie: 15.000,00 eur. 

Stručné zdôvodnenie žiadosti: Mesto Dunajská Streda má schválenú Lokálnu stratégiu 

komplexného prístupu pre rómske komunity, nakoľko v meste žije približne 3000 obyvateľov 

Rómov. Väčšina obyvateľov žije v rôznych lokalitách na území mesta Dunajská Streda 

segregovaných a mierne segregovaných skupinách, v osídlení vo vnútri obce a v osídlení na 

okraji obce. Predovšetkým tieto lokality mesta sú ohrozené rýchlou reprodukciou škodcov. 

Táto skutočnosť si vyžaduje vykonávanie pravidelnej a dôkladnej celoplošnej deratizácie. 

Systematická likvidácia škodcov na území mesta zabráni ich množeniu a ich migrácii. Mesto 

Dunajská Streda vykonáva podľa vopred určeného harmonogramu deratizáciu z vlastných 

finančných prostriedkov na celom území mesta, ktorá však nepostačuje na celoročnú 

všeobecnú likvidáciu škodcov. Pomocou finančnej podpory Ministerstva vnútra SR Mesto 

plánuje zabezpečiť celoplošnú DDD na Kračanskej ulici v sociálnych bytoch, kde býva 335 

obyvateľov vo väčšine Rómov. Celková plocha celého areálu je 1962 m2.  

Deratizácia: Likvidácia hlodavcov - najmä potkanov a myší. Je to systém regulácie počtu 

škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou 

hlodavcov. Za týmto účelom sa využívajú rôzne metódy a prostriedky s cieľom udržať 

populáciu škodlivých hlodavcov na nižšej úrovni, než sú úrovne dosahovaných ekonomických 

strát. Pod pojmom Deratizácia rozumieme komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu 

nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov, na zníženie ich výskytu a udržanie ich 

stavu na prahu škodlivosti. 

Dezinsekcia: Likvidácia hmyzu a článkonožcov. Dezinsekcia je súbor opatrení vykonávaných 

chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých, 

epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov - hmyzu (šváb, rus, 

blcha, ploštica, mravec, mucha atď.). 

Dezinfekcia: Likvidácia choroboplodných zárodkov a nežiaducich mikroorganizmov na 

predmetoch. Dezinfekcia je súbor opatrení smerujúci k likvidácií mikroorganizmov pomocou 

chemických alebo kombinovaných postupov, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu nákazy od 

zdroja k vnímavému jedincovi. 

Celkové predpokladané náklady projektu: 7891,752 EUR 

Financovanie z vlastných prostriedkov 5,11 % z celkových výdavkov: 403,20 EUR 

Mestská rada Dunajská Streda prerokovala predmetný návrh na svojom zasadnutí dňa 

11.09.2018 a odporúča ho schváliť. 

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

rozvojovej stratégie a štrukturálnych fondov 


