
Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín  

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja  
 

 

Materiál na rokovanie 

25. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

 

V Šamoríne, dňa 29.6.2017 

  

Návrh na schválenie projektu s názvom „Revitalizácia stromoradí na 

Pomlejskej ceste v Šamoríne“ vrátane jeho spolufinancovania 

 
 

Predkladá :  Gabriel Bárdos, primátor mesta 

 

Spravodajca:  Ing. Imrich Tóth, predseda  FK  MsZ 

 

Vypracoval:  Kolektív pracovníkov MsÚ 

 

Prerokovala:  Komisia finančná a správy majetku mesta dňa 1.2.2017, 

    Komisia ochrany životného prostredia dňa 10.6.2015 

 

Dôvodová správa: 

 

Hlavným cieľom projektu je revitalizácia stromoradia na Pomlejskej ceste v Šamoríne.  

Lipová aleja na Pomlejskej ceste svojou trojradovou štruktúrou, vekom a počtom líp v nej 

predstavuje ojedinelý krajinársky prvok hodný patričnej pozornosti, ochrany a údržby, aby ho 

človek zachoval aj pre nasledujúce generácie.  

Celkový stav stromov  projektant hodnotil ako dobrý ale nutný na revitalizáciu. Pri danom 

počte stromov sa ale v stromoradiach samozrejme nachádzajú jedince, ktoré je potrebné 

asanovať, viaceré stromy sú poškodené stavebnou činnosťou, alebo inak ľudskou rukou, 

mnohé stromy svojimi odumretými časťami priamo ohrozujú chodcov, či motoristov pod 

nimi. Napriek tomu je v aleji veľa krásnych mohutných líp, pri ktorých je predpoklad, že sa 

dožijú niekoľko sto rokov. V rámci projektu bol každý jeden strom očíslovaný a navrhnutý na 

ošetrenie. Na základe návrhu ošetrenia boli vyčíslené aj náklady na každý jeden strom 

osobitne. Na revitalizáciu tohto stromoradia je možné žiadať nenávratné finančné prostriedky 

vo výške 95% z celkových oprávnených výdavkov.  

 

 

Rozpočet projektu je  

- Revitalizácia stromoradia    55 668,00 Eur 

- publicita (plagát)           36,00 Eur 

 

 

Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 55 704,00  Eur, z toho NFP 52 918,80 

Eur. 

Spolufinancovanie projektu je vo výške 2 785,20 Eur.  

 

Návrh uznesenia :    

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa  29. 6. 2017 prerokovalo  projekt 

s názvom „Revitalizácia stromoradí na Pomlejskej ceste v Šamoríne“ a 

 

A/  S c h v a ľ u j e  
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1)  predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia stromoradí na 

Pomlejskej ceste v Šamoríne“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok  IROP-PO2-SC222-2016-16“, ktorého ciele sú v súlade 

s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta; 

 

2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v 

súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške 5% z celkových oprávnených 

výdavkov na projekt t.j. vo výške 2 785,20 EUR. 

 

 B/  U k l a d á 

Mestskému úradu  

Odovzdať projekt s názvom „Revitalizácia stromoradí na Pomlejskej ceste v Šamoríne“ so 

všetkými potrebnými prílohami v stanovenom termíne.  

 

 

Termín: do 30.6.2017   

Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány     

 

 

 

 


