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Materiál na rokovanie 

27. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 4.11.2021 

  

 

 

 

Návrh na schválenie projektu s názvom „Modernizácia 

a rozvoj MsKS v Šamoríne, Zvýšenie kvality poskytovaných 

služieb a hygienických štandardov“ vrátane jeho 

spolufinancovania 

  
 

Predkladá :  Csaba Orosz, primátor mesta 

 

Spravodajca: Ing. Imrich Tóth, predseda  FK  MsZ  

 

Vypracoval:  Myrtin Nagy, riaditeľka MsKS v Šamoríne  

 

Prerokovala: Finančná komisia MsZ dňa 25.10.2021  

 

     

Dôvodová správa: 

 

 Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii 

v súvislosti s pandémiou COVID-19. Oprávnená aktivita výzvy je investícia do obstarania 

a modernizácie materiálno-technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií, 

minimálna výška príspevku je 30 000 eur a maximálna je 200 000,- eur, pričom 

spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa musí byť minimálne 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov.     

MsKS v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75 plánuje predložiť žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok na projekt „Modernizácia a rozvoj MsKS v Šamoríne, Zvýšenie kvality 

poskytovaných služieb a hygienických štandardov“. Hlavným cieľom projektu je modernizácia 

MsKS pomocou nasledovných  aktivít: 

•  Rekonštrukcia sociálneho zariadenia na bezbariérovú  

•  Rekonštrukcia foyeru v suteréne  

•  Rekonštrukcia podlahy v nácvičnej sále  

•  Nákup skladacích banketových stolov  

•  Nákup a inštalácia dverí divadelnej sály (3ks) a bábkovej sály (1ks)  

•  Nákup nábytku do foyeru (sedenie v kaviarni a na chodbe)  

•  Nákup ozvučovacej techniky  

•  Nákup svetelnej techniky do divadelnej a bábkovej sály  

•  Výroba divadelných opôn  

•  Nákup germicídnych žiaričov (2ks veľkokapacitných, 2ks menších)  

•  Nákup dezinfekčných stojanov (4ks) 
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Maximálne je možné požiadať o dotáciu vo výške 200 000 eur, čo predstavuje 95 % 

z celkových oprávnených výdavkov pričom 5% , vo výške 10 526,32 eur musí byť zabezpečené 

žiadateľom.  

 

 

 

A/  S c h v a ľ u j e  

 

1)  predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom 

„Modernizácia a rozvoj MsKS v Šamoríne, Zvýšenie kvality poskytovaných služieb 

a hygienických štandardov“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75, 

ktorej ciele sú v súlade s platným Územným plánom a Programom hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta Šamorín; 

 

2) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

„Modernizácia a rozvoj MsKS v Šamoríne, Zvýšenie kvality poskytovaných služieb 

a hygienických štandardov“ vo výške maximálne 10.526,32€ (čo predstavuje 5% 

maximálnych oprávnených výdavkov projektu) a financovanie prípadných 

neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.   

 

 

 

 B/  U k l a d á 

MsKS 

Odovzdať žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Modernizácia a rozvoj MsKS 

v Šamoríne, Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov“  so všetkými 

potrebnými prílohami v stanovenom termíne.  

 

 

Termín: do 25.11.2021 

Zodpovedný: Myrtil Nagy     


