
 

 

 

Materiál na rokovanie       Materiál č.:     /2016/14 

14. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület  

14. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 
 

Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu s názvom 

„Zlepšenie kvality ovzdušia Dunajskej Stredy“.  

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

pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, melynek címe: „A levegő minőségének javítása 

Dunaszerdahelyen“. 
 

Predkladá: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     
 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka mestského úradu 

Ellenőrizte: 
 

Zodpovedá: Ing. Dezider Szabó, Odbor technický a investičný, vedúci odboru 

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 „Zlepšenie 

kvality ovzdušia Dunajskej Stredy“. 

 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. 
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Dôvodová správa 

 

Vyhlasovateľ výzvy: Environmentálny fond  

A.Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME 

Cieľom činnosti je investične podporiť aktivity smerujúce k zlepšeniu kvality ovzdušia 

prostredníctvom zníženia znečisťujúcich látok (SO2, NOx, CO, VOC, tuhých znečisťujúcich 

látok PM10, PM2,5 a iných) a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme. 

Činnosť A3 

Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia 

Podpora je určená samosprávam na financovanie investícií súvisiacich so zabezpečením kvality 

ovzdušia požadovanej Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a 

regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení 

neskorších predpisov. Ide o financovanie opatrení ako je zatrávňovanie plošných zdrojov 

znečisťovania ovzdušia, čistenie plôch a komunikácií (polievanie a/alebo zametanie 

komunikácií) v správe obcí, výsadba zelene (napr. zelených plotov pozdĺž komunikácií) na 

zníženie znečistenia ovzdušia zo zaprášených povrchov následkom dopravy alebo veterného 

počasia v obciach, a iných opatrení. 

Oprávnení žiadatelia pre činnosť A3 

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

predpisov, 

- Samosprávny kraj - v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 

celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov. 

Oprávnené náklady pre činnosťA3: 

- náklady súvisiace s realizáciou zadefinovanou činnosťou A3. 

Kritéria na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť A3 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba. 

2. Zníženie koncentrácie prachových častíc v ovzduší. 

3. Efektívnosť vynaložených prostriedkov daná mernou investičnou náročnosťou v 

EUR/jednotka emisií znečisťujúcich látok vypočítaná z celkových nákladov na realizáciu 

opatrenia vo vzťahu k mernej jednotke zníženia emisií znečisťujúcich látok. 

4. Etapizácia a nadväznosť investície, väzba na využitie existujúcich kapacít. 

5. Úroveň technického riešenia. 

6. Plán financovania počas celej doby realizácie projektu. 

7. Ekonomická udržateľnosť projektu. 

8. Stupeň regionálneho rozvoja 

Maximálna výška žiadanej dotácie – nie je ohraničená. 

Účelom predkladanej žiadosi je zabezpečenie zlepšenia kvality ovzdušia v Dunajskej Strede s 

opatreniami na zníženie prašnosti obstaraním techniky na zametanie miestnych komunikácii. 

Predmetom predkladanej žiadosti je obstaranie viacúčelového zametacieho vozidla, ktorý v 

prípade pridelenia podpory a realizácie projektu bude odovzdaný do správy Municipal Real 

Estate Dunajská Streda, s.r.o.  

Prínosom realizácie projektu bude podstatné zníženie znečisťujúcich látok v ovzduší. Znížením 

prašnosti dôjde k skvalitneniu životného prostredia.  

Mestská rada Dunajská Streda prerokovala predmetný návrh na svojom zasadnutí dňa 

20.09.2016 a odporúča ho schváliť. 

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

rozvojovej stratégie a štrukturálnych fondov 

Kidolgozta:       


