
MESTO ŠURANY - MESTSKY ÚRAD ŠURANY 
 

 

             V Šuranoch, dňa 19.7.2021 

MESTSKÉ  
ZASTUPITEĽSTVO 
ŠURANY 
----------------------------------------------------- 

 

Materiál č. : C/2/20/2021 
 

Vec: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku 
MDŽ v meste Šurany“ mestom Šurany a schválenie predloženia žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok na realizáciu tohto projektu 

 

Predkladá:                              Návrh na uznesenie: 
 

Ing. Marek Oremus  Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo návrh na  
Primátor Mesta Šurany schválenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia   

vnútrobloku na sídlisku MDŽ v meste Šurany“ mestom Šurany 
a  schválenie  predloženia žiadosti o nenávratný finančný 
 príspevok na  realizáciu tohto projektu a  

 

   A./ - s ch v a ľ u j e :  
 

Spracoval: a) spolufinancovanie vo výške 5% rozpočtových nákladov na  

realizáciu projektu  „Revitalizácia  vnútrobloku na  sídlisku  MDŽ 
Ing. František Hozlár Šurany“, realizovaného v rámci výzvy č. IROP - PO4 – SC               
ved. odd. ŽP, V, ÚP a SMM 431 – 2021 - 65 a predloženie žiadosti o nenávratný finančný
 príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách 
 a mestských oblastiach, ktorého ciele sú v súlade s platným
 územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta, 
  
 b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
 poskytnutia pomoci, 

 
 c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
 realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových 
 oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
 s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. 5 954,73 eur, 

 
 d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
 výdavkov z rozpočtu mesta 

Na základe:     

Výzvy č.   - bez pripomienok 
IROP-PO4-SC431-2021-65 - s pripomienkami 
 

 poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch 
 

 B./   -  u k l a d á  
 

 Ing. Eve Augustínovej, prednostke MsÚ Šurany zabezpečiť  
 vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok   
 Termín: 28.7.2021 

Vykoná: Ing. František Hozlár, ved. odd. ŽP,V,ÚPaSMM, MsÚ 
Šurany 

 
 
 
 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 Ing. Marek Oremus ,v.r. 
 Primátor Mesta Šurany  



 Mestského úradu Šurany 
 

 

 

 

Mesto Šurany  
 

 
 

Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania  
a správy mestského majetku 

 

Námestie hrdinov 1, 942 01 Šurany 
 

  
 
Dôvodová správa 
 
 
 
 

V Šuranoch dňa 19.7.2021 
 
 
 

Vec: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku 
MDŽ v meste Šurany“ mestom Šurany a schválenie predloženia žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok na realizáciu tohto projektu 

 
 

 Mesto Šurany plánuje realizovať revitalizáciu vnútrobloku na sídlisku MDŽ v Šuranoch. 
Rozpočtové náklady na stavbu sú podľa projektu v sume 119 094,50 eur na zeleň a mobiliár. Na 
predmetný projekt  mesto žiada o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom 
„Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku MDŽ v meste Šurany“, v rámci výzvy číslo IROP – PO4 – 
SC431 – 2021 – 65 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. 
Podmienkou poskytnutia NFP je spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 
celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP. Uvedená výška spolufinancovania je 5% 
z celkových oprávnených nákladov stavby ( 5 954,73 eur). Uvedené je potrebné preukázať 
Uznesením mestského zastupiteľstva o schválení predloženia žiadosti, zabezpečenia realizácie 
projektu a spolufinancovanie projektu. Uznesenie o schválení vyššie uvedeného je povinnou 
prílohou žiadosti o NFP. 
 
 Na základe týchto skutočností podáva oddelenie životného prostredia, výstavby, územného 
plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu v Šuranoch mestskému zastupiteľstvu v 
Šuranoch na odsúhlasenie návrh na schválenie spolufinancovania projektu „„Revitalizácia 
vnútrobloku na sídlisku MDŽ v meste Šurany“ mestom Šurany a schválenie predloženia žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok na realizáciu tohto projektu v rámci výzvy číslo IROP-PO4-
SC431-2021-65 na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                Ing. František Hozlár, v.r. 
 ved. oddelenia životného prostredia, 
 výstavby, územného plánovania a smm 
  Mestského úradu v Šuranoch 
 
 


