
Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín  

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja  
 

 

Materiál na rokovanie 

31. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 11.4.2018  

  

 

 

 
Návrh na schválenie projektu s názvom „Nasvietenie prechodu pre 

chodcov na ceste I/63 v Šamoríne, časť Mliečno“ 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 28.03.2018 

s odporúčaním na schválenie  

     

 

Dôvodová správa: 

 

Hlavným cieľom projektu „Nasvietenie prechodu pre chodcov na ceste I/63 v Šamoríne, časť 

Mliečno“ je osvetlenie prechodu pre chodcov. Pomocou projektu sa zlepší dopravno-

bezpečnostná situácia, pri ktorej je možné očakávať rýchly a bezprostredný efekt smerujúci 

k zníženiu dopravnej nehodovosti, zníženiu počtu usmrtených osôb pri dopravných 

nehodách s dôrazom na ochranu nemotorových účastníkov cestnej premávky. Na základe 

cenovej ponuky je rozpočet nasvietenia prechodu vo výške 8 739,60 Eur s DPH. Na tento 

projekt  je možné žiadať dotáciu vo výške 95% z rozpočtovej kapitoly z Ministerstva vnútra 

SR. Spolufinancovanie projektu je potrebné zabezpečiť vo výške 436,98 Eur.  

 

 

Návrh uznesenia:   Mestské zastupiteľstvo na svojom plenárnom zasadnutí dňa  11.4..2018 

prerokovalo  projekt s názvom „Nasvietenie prechodu pre chodcov na ceste I/63 v 

Šamoríne, časť Mliečno“ a 

 

A/  S c h v a ľ u j e  

 

1)  predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu „Nasvietenie 

prechodu pre chodcov na ceste I/63 v Šamoríne, časť Mliečno“; 

 

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

 

3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 5%  na projekt t.j. vo výške 436,98 EUR. 
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 B/  U k l a d á 

Mestskému úradu  

Odovzdať žiadosť o poskytnutie dotácie s názvom „Nasvietenie prechodu pre chodcov na 

ceste I/63 v Šamoríne, časť Mliečno“ so všetkými potrebnými prílohami v stanovenom 

termíne.  

 

 

Termín: ihneď po schválení  

Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány     

 

 

 

 


