
 

  

 
Materiál na rokovanie Materiál č. ...../2021/26 

26. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

26. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s názvom 

„Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho zariadenia“, realizovaného v rámci výzvy 

IROP-PO7-SC77-2021-75.  

 

Javaslat az IROP-PO7-SC77-2021-75 megnevezésű pályázati felhívás keretén belüli 

vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, amelynek címe: „A 

kulturális intézmény felújítása és korszerűsítése”. 

 

 

 

Predkladá: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá: Bc. Mgr. Timea Takács, riaditeľka  

Felelős:  

 
 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: 

 
 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z 

operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 

na projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho 

zariadenia“, Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75. 

 

2. Celkové oprávnené výdavky projektu 200 000, 00 EUR                  

v zmysle výzvy.  

 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% 

z celkových oprávnených výdavkov projektu v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. v maximálnej výške     

10. 526,32 EUR. 



 

 

4. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

 

5. Zabezpečenie financovania 100%° prípadných vzniknutých 

neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.  

 

B/ ž i a d a   

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie 

realizácie úloh vyplývajúcich z tohto uznesenia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november 2021 

2021. november 



Dôvodová správa 

 

 

Ministerstvo kultúry SR dňa 10.8.2021 zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok, ktorá je zameraná na podporu udržateľnosti a odolnosti 

kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19. Termín uzávierky výzvy je 

25.11.2021 a projekt musí spĺňať nasledovné aktivity: 

1. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii, ktorá musí viesť 

k modernizácii, zlepšeniu úrovne technického, resp. technologického vybavenia 

a/alebo priestorového a/alebo funkčného riešenia kultúrnej inštitúcie, 

2. Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie, ktorá musí viesť 

k zlepšeniu hygienických štandardov a k zabezpečeniu materiálno-technického 

vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia v boji proti COVID-19 v kultúrnej inštitúcii, 

a to pre návštevníkov, ako aj osôb pôsobiacich v zázemí kultúrnej inštitúcie. 

Vedenie MsKS BCS sa rozhodlo podať žiadosť pod názvom „REKONŠTRUKCIA 

A MODERNIZÁCIA KULTÚRNEHO ZARIADENIA“ o nenávratný finančný príspevok 

k výzve IROP-PO7-SC77-2021-75, ktorá je zameraná na podporu udržateľnosti a odolnosti 

kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19. Možná maximálna výška príspevku 

je 200 000 EUR. Zámerom vypracovaného projektu je zvýšenie bezpečnosti z hľadiska 

osobnej hygieny ako aj pre návštevníkov tak aj pre hosťujúcich interpretov kultúrneho 

strediska, rekonštrukcia a modernizácia bábkového divadla. 

V rámci modernizácie MsKS BCS by malo dôjsť k vybudovaniu a rekonštrukcie:  

a.) Vytvorenie nových sociálno-hygienických priestorov na prízemí (1.NP) 

Doteraz umelci používali záchody spoločne s divákmi. Kvôli zníženia rizika kontaktu 

boli navrhnuté nové v zóne bez možnosti prístupu divákov. Na vybudovanie 

separátnych wc pre ženy a mužov bude využitá miestnosť v blízkosti javiska. 

b.) Vytvorenie nových sociálno-hygienických priestorov na 1. poschodí (2.NP) 

Jestvujúci priestor s 2 záchodovými kabínami slúži pre umelecké skupiny a kluby 

fungujúce v rámci kultúrneho domu. Prestavbou tohto priestoru zdvojnásobíme počet 

kabín.  

c.) Rekonštrukcia a modernizácia bábkového divadla 

Priestory bábkového divadla za „Covid obdobie“ neboli použité. Vzhľadom na to, že 

v týchto priestoroch nie je zabezpečené vetranie v niektorých miestach objavila sa 

pleseň. Preto navrhujeme nútené vetranie. Na zvýšenie bezpečnosti divákov ako aj 

interpretov je potrebné vytvorenie nových sociálno-hygienických priestorov.  

Plánujeme výmenu podlahovej krytiny, osvetlenia za LED, zmodernizovať zastarané 

zvukové a svetelné vybavenie bábkového divadla, atď. 

 

VÝZVA NA PODPORU UDRŽATEĽNOSTI A ODOLNOSTI KULTÚRNYCH 

INŠTITÚCIÍ 

Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75 

Prioritná os: 7 – REACT-EÚ 

Špecifický cieľ 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií 

 

 

Vypracovala: Bc. Mgr. Timea Takács, riaditeľka  


