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1)  

 Dôvodová správa 

  

Dňa 2.5.2019 bola zverejnená Výzva číslo III. Prezídia Policajného zboru 2019 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky. Účelom výzvy je podpora činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej 

premávky podľa §2 písm. d) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 

V rámci tejto výzvy mesto Stará Turá plánuje predložiť  žiadosť o dotáciu pre projekt 

„Osvetlenie priechodov pre chodcov mesta Stará Turá“. Projekt rieši osvetlenie priechodov 

na dvoch problémových úsekoch na komunikáciách Ulice Gen. M. R. Štefánika a Ulice 

Hurbanovej. Oba frekventované priechody sa nachádzajú na križovatkách s frekventovanou 

komunikáciou II. triedy č. 581 – s Ulicou Mýtnou a Ulicou Husitskou, ktorú denne využívajú 

osobné i nákladné autá nielen z regiónu. Komunikácia II. triedy č. 581 slúži zároveň ako hlavný 

dopravný koridor v smere Nové Mesto nad Váhom (diaľnica E75 a cesta I. triedy č. 61) – Senica 

a Česká republika. Cez obe križovatky prechádza v skorých ranných hodinách a vo večerných 

hodinách mnoho chodcov a automobilov, nakoľko tieto ulice tvoria hlavné pešie spojovacie 

komunikácie ústiace na vlakovej a autobusovej  stanici a v areáli priemyselného parku, kde je 

zamestnaná prevažná väčšina produktívnych občanov. Priechod na ulici Hurbanovej je 

v blízkosti evanjelického kostola a Polikliniky a používajú ho aj ľudia starší a chorí, ktorí 

vzhľadom k blízkosti priechodu s hlavnou cestou sú oveľa viac ohrození. Realizáciou projektu 

by mesto chcelo výrazne zvýšiť bezpečnosť nemotorových účastníkov cestnej premávky 

(chodcov, cyklistov, detí a seniorov).  

Celková výška finančných prostriedkov je stanovená podľa projektu, ktorý vypracoval 

autorizovaný stavebný inžinier, na hodnotu 16 422,48 Eur, pričom 95% z tejto sumy (teda 

15 601,00 Eur) bude mesto žiadať vo forme dotácie, zvyšných 5 %, (teda 821,48 Eur) bude 

predstavovať povinné spolufinancovanie mesta. 

Zámer projektu bol prekonzultovaný s Odd. výstavby, ÚP a ŽP a taktiež 

s Technickými službami mesta. Oba subjekty spoločne s Kanceláriou primátora mesta 

odporúčajú materiál schváliť. 
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2) 

Návrh uznesenia  

  

     

Uznesenie číslo ................/ 2019 

  

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 6.6.2019 prerokovalo návrh na 

schválenie predloženia žiadosti o dotáciu pre projekt „Osvetlenie priechodov pre chodcov 

mesta Stará Turá“ a odsúhlasenie finančnej spoluúčasti mesta a tento: 

 

a) schvaľuje: 

 

- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy číslo III. Prezídia 

Policajného zboru na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre projekt „Osvetlenie 

priechodov pre chodcov mesta Stará Turá“,   
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zabezpečenie spolufinancovania vo výške najmenej  5% z celkových výdavkov 

vyššie uvedeného projektu z vlastných prostriedkov 

 

 

Z: Mestský úrad 

Termín: v súlade s výzvou číslo III. 

Prezídia Policajného zboru 2019 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

z rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  

  

Dňa: 31.5.2019 

Vypracovala: Ing. Marcela Černá, projektová manažérka 

Schválila: Mgr. Lívia Boorová, vedúca Kancelárie primátora mesta 

 


