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Legislatívne východiská: 
 

 

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 

 
 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 
 

v prípade úspešnosti projektu spolufinancovanie  
5% 

 
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

 
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

 
Oznámenie osobného záujmu podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na 
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný 
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný záujem 
o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi. 

 
 
 
 
 



 
 

Dôvodová správa k bodu č. 
Zámer zapojenia sa do projektu Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného 
programu Ľudské zdroje, vyhlásilo dňa 26. júna 2019 výzvu s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-
1 zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, ktorá je 
spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Výzva je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu miestnych ciest, chodníkov pre peších a cyklistov, 
vrátane spevnených plôch a osvetlenia, ako aj mostov, a lávok pre peších, s cieľom zlepšenia 
dostupnosti služieb pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v segregovaných a 
separovaných rómskych osídleniach. Na túto výzvu je zo zdrojov Európskej Únie vyčlenených viac 
ako 11 miliónov Eur. Žiadatelia sa na projekte budú podieľať s 5 percentnou spoluúčasťou. 

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú obce z Atlasu rómskych komunít s cieľom zlepšenia 
dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach. 
Žiadatelia sú povinný realizovať projekty na oprávnených územiach. Pre túto výzvu je oprávneným 
miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského kraja. 

V rámci výzvy môže žiadateľ predložiť viac ako jednu žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
(ŽoNFP), ak budú splnené podmienky o nepresiahnutí maximálnej výšky celkových oprávnených 
výdavkov a súčasne celkové oprávnené výdavky požadované v ŽoNFP súhrnne za všetky predložené 
ŽoNFP nepresiahnu sumu 1 500 000 Eur. Výška oprávnených výdavkov projektu bude závisieť od 
počtu podporených osôb MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zabezpečí prístup k 
zlepšeným podmienkam bývania v podobe lepšieho spojenia so službami a inštitúciami v obci. 

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP ĽZ, na 
realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva. V rámci špecifického cieľa 6.1.1„Rast počtu rómskych 
domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania“ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné 
aktivity:  
Typ aktivity: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry.  
Spôsob realizácie: 

 výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácii pre motorové vozidlá,  
 rekonštrukcia vrstiev vozovky (výmena podkladnej a obrusnej), 
 výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov, 
 výstavba a rekonštrukcia lávok pre peších alebo peších a cyklistov, a mostných objektov pre 

motorové vozidlá, 
 výstavba a rekonštrukcia upokojených komunikácii (spevnených plôch), ako súčasť vyššie 

uvedených podporených objektov/ objektu, 
 výstavba verejného osvetlenia, ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/ objektu, 
 nevyhnutné odstavné plochy (bezodplatné) pre motorové vozidlá, ako súčasť podporenej 

infraštruktúry –(oprávnené iba pri objektoch slúžiacich verejnosti, ktoré sú v správe žiadateľa 
–napr. školská infraštruktúra, sociálne a komunitné služby apod.)  

Upozornenie: Rekonštrukcia pozemných komunikácií (cesty, chodníky, mostné objekty) je 
oprávnená iba v prípade, ak je predmetom projektu aj výstavba nových pozemných 
komunikácií (cesty, chodníky, mostné objekty). 



 
Predmet projektu musí bezprostredne spadať do rozsahu úkonov súvisiacich so správou obce a jej 
majetku, tzn. do samosprávnej pôsobnosti podľa platných právnych predpisov. Oprava a údržba 
pozemných komunikácii nie je oprávnená, musí sa jednať o rekonštrukciu. 
Možnosť priebežného predkladania žiadostí o NFP nie je obmedzená konečnými termínmi 
jednotlivých hodnotiacich kôl. Žiadateľ môže predložiť žiadosť o NFP na SO kedykoľvek počas 
trvania otvorenej výzvy. Termíny uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl sú stanovené nasledovne: 
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola –09.09.2019 
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola –11.11.2019 
 
Mesto Moldava nad Bodvou má záujem zapojiť sa do výzvy rekonštrukciou lávky pre peších, ktorá 
bola pôvodne naplánovaná v rozpočte mesta na rok 2019. Mesto dalo vypracovať projekt na 
rekonštrukciu, ktorý tvorí prílohu tohto dokumentu. Výška rozpočtu  lávky pre peších je - 90 338,96 
Eur.  
 
Nevyhnutnou podmienkou na podanie žiadosti je aj výstavba nových pozemných komunikácií. Mesto 
navrhuje výstavbu novej komunikácii na ulici Vodná. Navrhovaná komunikácia tvorí prílohu tejto 
dôvodovej správy. Na danú komunikáciu sa v súčasnej dobe spracúva projektová dokumentácia.  
 
 
 
Uznesenie č. ..../2019 z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa ................... Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 schvaľuje  
 
zámer zapojenia sa do projektovej výzvy Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 


