
 

  

 
Materiál na rokovanie Materiál č. ...../2021/27 

27. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

27. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

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

„Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v Dunajskej 

Strede„ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC71-2021-77. 

 

Javaslat az IROP-PO7-SC71-2021-77 megnevezésű pályázati felhívás keretén belüli 

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

közösségi személyszállítás vonzerejének és versenyképességének növelése 

Dunaszerdahelyen”.  

 

 

Predkladá: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá: Ing. Ľubomír Dömény, vedúci Technického a investičného odboru 

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 IROP na projekt: „Zvýšenie atraktivity 

a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy 

v Dunajskej Strede“, Kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77.  

 

2.Celkové oprávnené výdavky projektu 1 179 360,00 EUR v 

zmysle výzvy.  

 

3.Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% 

z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, t. j. v maximálnej výške 58 968,00. EUR.  

 



4.Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci 

 

5.Zabezpečenie financovania prípadne 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 

Návrh na schválenie podania projektu: „Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti 

verejnej osobnej dopravy v Dunajskej Strede“) 

Dňa 06.10.2021 bola vyhlásená Výzva zameraná na „Zvýšenie atraktivity a 

konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy“, kód výzvy IROP-PO7-SC71-2021-77. V 

rámci výzvy boli špecifikované oprávnené aktivity zamerané na: 

A. Zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, 

zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho 

systému, konkrétne: 

 A.1. modernizácia existujúcich a zavádzanie nových integrovaných dopravných 

systémov - technická podpora softvérového zabezpečenia ako aj hardvérového 

vybavenia, 

 A.2. podpora informovanosti verejnosti s cieľom zvyšovania atraktivity verejnej 

osobnej dopravy, 

 A.3. zavádzanie doplnkových služieb verejnej osobnej dopravy 

B. Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy, konkrétne: 

 B.1. obnova a budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu 

 B.2. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných uzlov, okrem uzlov so 

zásahom do železničnej infraštruktúry; 

 B.3. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy 

a integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy 

 B.4. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba obratísk cestnej verejnej osobnej dopravy; 

 B.5. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk Park & Ride (P+R), 

Kiss & Ride (K+R), Bike & Ride (B+R) a inštalácia systému chytrého parkovania v 

atraktívnych oblastiach miest, 

 B.6. zavádzanie opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy 

C. Zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy, konkrétne: 

 C.1. nákup a náhrada autobusov mestskej hromadnej dopravy a/alebo prímestskej 

autobusovej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi na 

alternatívny pohon spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry. 

Po zohľadnení podmienok Výzvy a celkových finančných limitov sa mesto Dunajská Streda 

rozhodlo, že predmetom realizácie projektu bude Aktivita C1, ktorá bude zameraná na nákup 

autobusov mestskej hromadnej dopravy. 

- V rámci projektu budú obstarané 2 ks vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných 

autobusov na alternatívny pohon (elektrický). Súčasťou projektu bude tiež vybudovanie 1 ks 

nabíjačky pre oba autobusy. Zakúpené autobusy budú využívané v mestskej hromadnej 

doprave mesta Dunajská Streda. Tieto autobusy budú poskytovať verejnú dopravu pre 

obyvateľov zdarma. 

Autobus: 475 000,00 € bez DPH/1 kus = spolu 950 000,00 € bez DPH (1 140 000,00 € 

s DPH) 

- Nabíjacia stanica: 32 000,00 € bez DPH/1 kus = spolu 32 000,00 € bez DPH  

(38 400,00 € s DPH)  

- Publicita projektu: Dočasný pútač 500,00 € bez DPH (600,00 € s DPH),  Stála tabuľa 

300,00 € bez DPH (360,00 € s DPH) 

S ohľadom na uvedené je celková cena projektu 1 179 360,00 € s DPH, celková výška 

spolufinancovania 5% z oprávnených výdavkov je: 58 968,00 €. 

 

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

rozvojovej stratégie a štrukturálnych fondov 


