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Návrh 
na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na základe výzvy č. VIII.PPZ 
2013 zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s názvom „Prevenciou k zvýšeniu 
bezpečnosti cestnej premávky v meste Zlaté Moravce“   
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Návrh 
 žiadosti o poskytnutie dotácie na základe výzvy č. VIII.PPZ 2013 zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
 
 
      Na základe podanej žiadosti o dotáciu z Ministerstva vnútra SR na projekt : „ Prevenciou 
k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky v meste Zlaté Moravce“, ktorý je zameraný na 
nákup preventívnych meračov rýchlosti, rozmiestnených vo vstupných „bránach“ do mesta 
Zlaté Moravce,  je potrebný doklad ako povinná príloha k projektu – výpis z uznesenia 
mestského zastupiteľstva, dokladajúci minimálne 5% spolufinancovania z vlastných 
zdrojov, podľa § 6 ods. 2 písm. e).  Výška požadovanej dotácie  od Ministerstva vnútra SR 
predstavuje 6 864,- EUR a spolufinancovanie mesta Zlaté Moravce predstavuje čiastka  355,- 
EUR.  
 
 
Dôvodová správa  
Prioritným cieľom projektu je pôsobiť na vodičov preventívne vo vzťahu vedenia 
predovšetkým motorových vozidiel s ohľadom na pohyb chodcov resp. nemotorizovaných 
účastníkov cestnej premávky. Psychologický efekt z preventívneho merača rýchlosti vozidiel 
vo výraznej miere evokuje problematický úsek, kde sa kladie dôraz na zníženie rýchlosti 
v prípade mimoriadnej situácie alebo v prípade, že si to premávka na komunikácii vyžaduje.  
Cieľovou skupinou budú predovšetkým žiaci/študenti navštevujúci vzdelávacie inštitúcie, 
verejné priestranstvá, cyklisti, ktorých úroveň ochrany nie je dostatočne zabezpečená, 
návštevníci mestských cintorínov v širšom slova zmysle všetci obyvatelia nielen mesta ale 
i okresu.  
 
Vybrané úseky na umiestnenie preventívnych meračov rýchlosti:  
 

I. Prílepská ul., Zlaté Moravce 
II. Hlavná ulica, MČ Prílepy 
III. Chzyerovecká ul., MČ Chyzerovce 

 
Preventívny merač rýchlosti vozidiel – vybavený štatistickým modulom, bude poskytovať 
informácie o dopravnej situácii na uvedených úsekoch, ktoré môžu potenciálne slúžiť ako 
smerodajný údaj pre koncepciu dopravy v meste Zlaté Moravce, Mestskej Polícii Zlaté 
Moravce, resp. pre miestne príslušné oddelenie Policajného zboru SR, pri plánovaní 
rozmiestnenia hliadok cestných kontrol. 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 
 
Návrh na uznesenie:     
 
 
 

Uznesenie č........./2013 
zo  25.zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 05.09.2013 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25. zasadnutí MZ konanom dňa 
05.09.2013  
prerokovalo 
návrh žiadosti o spolufinancovanie Mesta Zlaté Moravce v rámci výzvy č. VIII. PPZ 2013 
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky s názvom „Prevenciou k zvýšeniu bezpečnosti cestnej 
premávky v meste Zlaté Moravce“  vo výške minimálne 5 % z celkových nákladov na 
realizáciu projektu, čo predstavuje 355,- EUR. 
schvaľuje 
spolufinancovanie Mesta Zlaté Moravce v rámci výzvy č. VIII. PPZ 2013  o poskytnutie 
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky s názvom „Prevenciou k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky 
v meste Zlaté Moravce“ vo výške minimálne 5% z celkových nákladov na realizáciu 
projektu, čo predstavuje 355,- EUR. 
 

  


