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Návrh 
na spolufinancovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na základe výzvy IV. 
Prezídia Policajného zboru 2014 zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s názvom 
„Zvýšenie bezpečnosti chodcov v centrálnej zóne Mesta Zlaté Moravce“ 
 
 
  
 
 
 
 
 
Predkladá: 
Meno    : Ing. Peter Lednár, CSc. 
Funkcia: primátor mesta  
 
 
 
Spracoval: 
Meno     : Ing. Miroslav Košút 
Funkcia : vedúci odd. projektov a propagácie mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prerokované:  
Komisia pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie - odporučené 
MR - nerokovala 
 
 



Dôvodová správa 
 
Na základe žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na projekt 
„Zvýšenie bezpečnosti chodcov v centrálnej zóne Mesta Zlaté Moravce“, ktorý je zameraný 
na zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov nasvietením dráh priechodov, je 
potrebný doklad – výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva, dokladujúci minimálne 5% 
spolufinancovanie z vlastných zdrojov, podľa § 6 ods. 2 písm. e).  Výška požadovanej dotácie  
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR predstavuje 8 431,- EUR a spoluúčasť mesta 
Zlaté Moravce v prípade schválenia žiadosti v plnej výške je minimálne 439,- EUR. 
 
Prvoradým cieľom projektu je dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti nemotorových účastníkov 
cestnej premávky – chodcov na priechodoch pre chodcov ich zviditeľnením prostredníctvom 
nasvietenia týchto priechodov LED svietidlami, čím sa stanú chodci – najzraniteľnejší 
účastníci cestnej premávky rozpoznateľnejší v úsekoch, kde je významný pohyb motorových  
vozidiel prioritne za zníženej viditeľnosti a počas noci, čím sa významným spôsobom zníži 
riziko vzniku dopravných nehôd a škodových udalostí, čo bude v mať tiež zásadný vplyv na 
ochranu zdravia a životov motorových i nemotorových účastníkov cestnej premávky na 
komunikáciách v meste Zlaté Moravce. 
 
Miesto realizácie: 
 
Mesto Zlaté Moravce 

I. Župná ulica – (cesta II/511) 
II. Námestie Andreja Hlinku - (cesta II/511) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Návrh na uznesenie:     
 
 
 

Uznesenie č. /2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 
návrh žiadosti na spolufinancovanie Mesta Zlaté Moravce v rámci výzvy č. IV. PPZ 2014 
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v centrálnej zóne 
Mesta Zlaté Moravce“  vo výške minimálne 5 % z celkových nákladov na realizáciu 
projektu. 
 
s ch v a ľ u j e  
 
spolufinancovanie Mesta Zlaté Moravce v rámci výzvy č. IV. PPZ 2014  o poskytnutie 
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v centrálnej zóne Mesta Zlaté 
Moravce“ vo výške minimálne 5% z celkových nákladov na realizáciu projektu. 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 25. 06. 2014 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                       prednosta MsÚ 
 


