
 

  

 
Materiál na rokovanie Materiál č. ...../2022/29 

29. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

29. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

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

„Revitalizácia parku a vybudovanie oddychovej zóny na sídlisku Nám. priateľstva v 

meste Dunajská Streda“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87. 

 

Javaslat az IROP-PO7-SC73-2021-87 megnevezésű pályázati felhívás keretén belüli 

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

Dunaszerdahelyi Barátság téri park revitalizálása és rekreációs zóna kiépítése.  

 

 

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 Integrovaný regionálny operačný program 

na projekt: „Revitalizácia parku a vybudovanie oddychovej zóny 

na sídlisku Nám. priateľstva v meste Dunajská Streda“, Kód 

výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87, ktorého ciele sú v súlade s 

platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja 

mesta. 

 

2.Celkové oprávnené výdavky projektu 194 091,54 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 9 704,58 EUR.  

 

4.zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu 

z rozpočtu mesta vo výške 4661,70 eur 

 

5.Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci 

 

6.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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marec 2022 

2022. március 



Dôvodová správa 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bude podaný na základe výzvy na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách 

a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou 

urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov 

znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.  

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”) 

Prioritná os: 7 – REACT-EU. 

Investičná priorita: 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a 

príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva 

Špecifický cieľ: 7.3. - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských 

oblastiach 

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: neuplatňuje sa 

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ (ďalej aj „EFRR REACT-

EÚ”)Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”) 

Poskytovateľ 

Názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán 

pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „RO pre IROP“) 

 

V rámci špecifického cieľa 7.3. – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a 

mestských oblastiach sú oprávnené nasledovné typy aktivít: 

h. regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany 

zelene. 

Typ aktivity h. sa musí realizovať výlučne ako samostatný projekt. Nie je možné ho 

realizovať v kombinácii s typmi aktivít a. až g. (žiadateľ si v systéme ITMS2014+ zvolí 

výlučne typ aktivity h.). Predmetný typ aktivity je možné realizovať na celom území SR. 

Oprávnené na podporu v rámci typu aktivity h. sú mestské/obecné sídliskové vnútroblokové 

priestory s dominantnou funkciou bývania podľa územnoplánovacej dokumentácie.  

 

Z oprávnených typov aktivít v prípade mesta Dunajská Streda: regenerácia vnútroblokových 

sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Oprávnené na podporu 

v rámci typu aktivity j. sú mestské/obecné sídliskové vnútroblokové priestory s dominantnou 

funkciou bývania podľa územnoplánovacej dokumentácie. V zmysle podpory sa pod 

vnútroblokom rozumie priestor prislúchajúci k bytovým alebo polyfunkčným objektom s 

dominantnou obytnou funkciou, ktoré tento priestor ohraničujú a definujú. Na rozdiel od 

komunikačných a iných priestorov v obytných štruktúrach je ich funkčné využitie 

pokračovaním obytných priestorov prislúchajúcich bytových objektov v exteriérovom 

priestore. Projektová dokumentácia rieši komunikačné väzby t.j chodníky a spevnené plochy, 

dosadbu zelene, kynologické vybavenie jestvujúceho výbehu pre psov, mestský mobiliár, 

fontány, verejné osvetlenie. 

 

Na základe zmapovania biologických aj technických prvkov projektová štúdia navrhuje aj 

optimálne možnosti na nápravu súčasného stavu s náčrtom potenciálnych možností na lepšie 

využitie daného územia a na celkové zlepšenie vizuálneho aj pocitového vnímania priestoru 

zo strany návštevníkov a obyvateľov sídliska, ako aj možnosť určitej racionalizácie a 

účinnosti komunálnej údržby biologických aj technických prvkov verejnej zelene. 

Nám. priateľstva – stav pred revitalizácou 



 
 

Mapa 

 



 
 

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

rozvojovej stratégie a štrukturálnych fondov 

 


