
SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 33/8/2022 Dunajská Streda, 30.09.2022 

 

UZNESENIE 

z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 27. septembra 2022 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 26. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu 

s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Smetanov háj v Dunajskej 

Strede“, realizovaného v rámci výzvy: Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných 

historických a pamiatkovo chránených budov, Kód Výzvy: 02I02-29-V01, Komponent: 

Komponent 2 – Obnova budov, Reforma/investícia: Investícia 2 - Obnova verejných 

historických a pamiatkovo chránených budov(Ministerstvo dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky vyhlasoval Výzvu v zmysle § 15 zákona č. 368/2021 Z. z. 

o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(„zákon o mechanizme“) v nadväznosti na schválený Plán obnovy a odolnosti Slovenskej 

republiky („POO“). (materiál č. 642/2022/33) 

 

Uznesenie 

č.694/2022/33 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu Podpora 

obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených 

budov, Kód Výzvy: 02I02-29-V01 na projekt: „Zníženie energetickej náročnosti 

budovy ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede“, ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. 

 

2. Celkové výdavky projektu 1 878 832,74 EUR.  

 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu minimálne vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytovaných 

oprávnených prostriedkov mechanizmu.  

 

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. 

 

Hlasovanie č. 27: 

počet všetkých  

poslancov : 21 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

............................................. 

JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 


