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NÁVRH  NA UZNESENIE 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12.09.2019  prerokovalo 
 

a 
  
berie na vedomie 
 
Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov. 
 
 



Pracovný názov  projektu Výzva Hlavný zdroj 
financovania Informácie o projekte Predpokladaný 

rozpočet pred VO v €
Rozpočet po VO  v € 

Celkové náklady 
v €

Aktuálne informácie 
a najbližšie aktivity 

Časový rámec 
projektu Poznámka

1.
Dobudovanie infraštruktúry 

odpadového hospodárstva 
mesta Sereď

Výzva vyhlásená 
14.07.2008 OPŽP-

PO4-08-2
Európska únia

Ukončené monitorovacie obdobie 195 865,49 168 739,83 168 647,93
Platnosť zmluvy o NFP 
podľa čl.6 ods. 10 do 

31.12.2021 

Projekt zrealizovaný, 
monitorovacie obdobie je 5 
rokov od ukončenia aktivít 

projektu do 31.10.2016

2.
Zateplenie Základnej školy 

J.A.Komenského Sereď

Výzva vyhlásená z 
OP ROP-1.1-

2008/01
Európska únia

Ukončené monitorovacie obdobie 1 018 109,51 974 496,20 935 710,47
Platnosť zmluvy o NFP 

podľa čl.10 VZP do 
31.08.2020 

Projekt zrealizovaný, 
monitorovacie obdobie je 5 
rokov od ukončenia aktivít 

projektu do 31.08.2015

3.
Rekonštrukcia a modernizácia 

ZŠ - Fándlyho, Sereď

Výzva vyhlásená z 
OP ROP-1.1-

2009/01
Európska únia

Ukončené monitorovacie obdobie 1 286 330,39 864 595,64 835 353,47
Platnosť zmluvy o NFP 

podľa čl.10 VZP do 
31.08.2020 

Projekt zrealizovaný, 
monitorovacie obdobie je 5 
rokov od ukončenia aktivít 

projektu do 28.02.2017

4.
Rekonštrukcia a revitalizácia 

Námestia slobody Sereď
Výzva OP MVaRR 
ROP-4.1a-2009/01 

Európska únia

Ukončené monitorovacie obdobie 1 332 436,01 965 594,01 956 470,51
Platnosť zmluvy o NFP 

podľa čl.10 VZP do 
31.08.2020 

Projekt zrealizovaný, 
monitorovacie obdobie je 5 
rokov od ukončenia aktivít 

projektu do 31.03.2018

5.
Umenie bez hraníc (obnova 

amfiteátra)

OP cezhraničná 
spolupráca SR-ČR 

2007-2013, kód 
výzvy 

OPSRCR/2013/05 Európska únia

Projekt bol podaný v spolupráci s partnerským 
mestom Tišnov CZ 31.10.2013, realizácia projektu v 

roku 2014, celkové ON 210 525,90 eur, žiadaná 
suma 178 947,01 eur

210 525,90 146 327,05  
Príprava kultúrno-

spoločenského programu s 
mestom Tišnov CZ v termíne 

12.9. - 13.9.2019

Príprava nového programu 
na rok 2019 s partnerským 

mestom Tišnov (CZ)

NMS za obdobie 1.1.2021 – 31.5.2021 – 
Posledná Následnú monitorovaciu správu bude 
predložená najneskôr 90 dní pred ukončením 

platnosti zmluvy o poskytnutí FP t.j. najneskôr do 
30.03.2021 

6.
Modernizácia interiérového 

vybavenia kina Nova (výmena 
sedačiek)

Výzva Audiovizuálny 
fond SR 2014

Projekt podporený AVF sumou 25 
000,- eur 60 000,00 55 150,00 55 150,00  Monitorovanie výsledkov 

projektu

Projekt zrealizovaný, 
monitorovacie obdobie je 

5 rokov

7.
Zníženie energetickej 

náročnosti Materskej školy 
Komenského "A" v Seredi 

Výzva OPKZP-PO4-
SC431-2015-6

Európska únia

Cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejnej 
budovy, výška schv.NFP 264 075,48 eur, 

opr.výdavky 277 974,19 eur, 5% spolufinancovanie 
13 898,71 eur, výška neopr.výd. resp. 

spolufinancovania 96 706,66 eur

374 680,84 287 775,37 stavebné 
práce

Príprava podkladov k 
následnej monotorovacej 
správe projektu, termín 

17.01.2020

Ukončenie stavebných prác v 
roku 2018, monitorovacia 

fáza projektu

Poradové číslo NMS: 4, Termín monitorovania: 
17.12.2019, Najneskorší dátum predloženia: 

17.1.2020, Typ monitorovacej správy: Následná

8.
Rozšírenie triedeného zberu v 

meste Sereď
Výzva OPKZP-PO1-

SC111-2016-10

Európska únia

Cieľom projektu je zvýšenie kapacity na separovaný 
zber biologicky rozložiteľného odpadu, výška schv. 
NFP 368 903,66 eur, celkové OV 388 319,64 eur, 

spolufinancovanie 19 415,98 eur

388 319,64 363 699,60
363 699,60 BRO technika, 

8 892,00 PM, 420,00 
publicita, spolu 373 

011,60 eur

Schválenie 
administratívno finančnej 

kontroly ŽoP 
č.310011B5435001, 

doručenie 29.05.2019 

Ukončenie nákupu techniky 
v roku 2018, monitorovacia 

fáza projektu

Poradové číslo NMS: 4, Termín monitorovania: 
20.6.2020, Najneskorší dátum predloženia: 

20.7.2020
Typ monitorovacej správy:

Následná

9.
Rekonštrukcia kina NOVA – 

chladenie

Audiovizuálny fond SR Europa 
Cinemas OPRÁVNENÉ VÝDAJE 

VYNAKLADANÉ SPAT DO 
KINA ZA PROJEKTY 

NÁVŠTEVNOSTI KINA 

Projekt podporený sumou 11 943 eur  2016-
2017:

1 764 + 1019 eur (AVF SR)
4 765 + 4 489 eur (Europa Cinemas

celkom projekt     19 
200 eur   (rozdelený 
na dve fázy ročne 9 

600) 

účasť mesta cez    
DK Sereď               7 

235,82 eur 

19 178,82 eur 
(2016+2017)

Zrealizované dve fázy, 
chladenie funkčné v 

prevádzke

Dokončené, dotácie 
prijaté

10.
Modernizácia interiérového 

vybavenia kina Nova II 
(výmena sedačiek dokončenie)

Výzva Audiovizuálny 
fond SR 2016

Projekt podporený AVF sumou 

16 500 eur 34 674,00 16 674 eur 
spolufinancovanie 

33 174 eur investičná 
časť,  a 1 500,00 eur 

bežné výdavky 

Realizácia a zúčtovanie 
projektu ukončené, 

začiatok monitorovania 
výsledkov projektu

Projekt zrealizovaný, 
monitorovacie obdobie 

je 5 rokov

11.
Národný projekt Podpora 

opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra 
Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny

Európska únia

Projekt zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre 
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým 

zdravotným stavom a pre seniorov, zároveň podporí ich 
zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite, zníži 

sa dopyt po inštitucionálnej starostlivosti.

Refundácia nákladov mesta 
Sereď za výkon 

opatrovateľskej služby v 
domácnostiach klientov pre 

23 opatrovateliek

Refundácia nákladov na 1 
opatrovateľku vo výške 

507,00 eur/mesačne

Projekt zrealizovaný, 
monitorovacie obdobie je 10 
rokov od ukončenia aktivít 

projektu do 31.07.2028

Projekt ukončený
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12.
Podpora opatrovateľskej 

služby v meste Sereď
Výzva s kódom: OP ĽZ 

DOP 2018/4.2.1/01

Európska únia

OP Ľudské zdroje, Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie, 
Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo 

prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám 
vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb 

všeobecného záujmu, Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z 
inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Žiadosť o NFP 
489 060,00 

Zaslanie žiadosti o platbu 
č. 6 príprava podkladov k 

žiadosti o platbu č.7

Predpokladaná 
realizácia projektu od 
01/2019 do 02/2021

13.
Zníženie energetickej 

náročnosti budovy Mestského 
úradu v Seredi

Výzva OPKZP-PO4-
SC431-2017-19

Európska únia

Zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy 
Mestského úradu v Seredi (nová časť+zasadacia 

miestnosť), celkové OV 416 227,42 eur, požadovaná 
výška NFP 395 416,05 eur, spolufinancovanie 20 

811,37 eur. 

438 535,86 357 561,74 stavebné 
práce

357 561,74 O.V. stavebné 
práce, 4 930,00 PM, spolu 

362 491,74 eur

Realizácia stavebných 
prác v rámci projektu, 

zaslanie ŽoP č.2, zaslanie 
Dodatku č.2 k ZoD ex-

ante kontrola 

Plán realizácie 
projektu v roku 

04/2019 až 10/2019 
(časť: stavebné práce)

Súčasťou stavebných prác na projekte 
je aj realizácia novej elektroištalácie, 

sedačiek a podlahy

14.
Rozšírenie Materskej školy 

D.Štúra v Seredi
Výzva IROP-PO2-SC 

2.2.1-2016-1

Európska únia

Výzva na výstavbu, rozširovanie, stavebno-tech. 
úpravy budov a areálov, materiál.-tech.vybavenia a 
zvyšovanie energ. hospodárnosti budov materských 

škôl, požadovaná výška NFP 345 083,94 eur

345 083,94 292 187,05 stavebné 
práce

247 058,50 O.V. stavebné 
práce, 4 600,00 S.D., 27 
865,90 zariad.kuch. , 17 
124,90 MT vyb., 18,00 

plagát, spolu 296 667,30 eur

Verejné obstarávanie 
stavebných prác 

ukončené, zaslanie 
dokumentácie na ex-ante 

kontrolu

Plán realizácie 
projektu v roku 2019-

2020

Spolufinancovanie projektu v sume 17 
089,79 eur

15.
Zariadenie a vybavenie 

odborných učební
Výzva IROP-PO2-SC 

222-PZ-2016-2

Európska únia

Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie 
a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, 
školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v 

základných školách, ŽoNFP 64 645,09 eur, 
spolufinancovanie 3 402,37 eur 

68 047,46

Schválenie rozhodnutia o 
schválení NFP vo výške 63 

437,95 EUR, zaslanie 
dokumentácie k podpisu zmluvy, 

príprava procesu VO

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019 - 

2020

16. Záchrana seredského kaštieľa
Výzva v rámci programu Obnovme 

si svoj dom, podprogram 1.6 
Komplexná rekonštrukcia 

národných kultúrnych pamiatok s 
prioritou ochrany a obnovy

Žiadosť o dotáciu na stavebné práce v súvislosti s 
výmenou strechy nad centrálnou časťou kaštieľa a 
časťou južného krídla kaštieľa, stavebné práce na 
južnom krídle kaštieľa, max. výška dotácie 950 

000,00 eur

1 130 253,37  

Zaslanie projektovej 
žiadosti o dotáciu na 
Ministerstvo kultúry 
SR dňa 07.03.2019

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019-

2020

17.
Regenerácia vnútrobloku na 

sídlisku Dionýza Štúra v 
Seredi

Výzva IROP-PO4-
SC431-2017-16 

Európska únia

Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych 
aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom 

budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou 
urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj 

zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia 
ovzdušia a hluku.

251 902,44
Projekt sa od termínu 

02.11.2017 nachádza v 
stave: zásobník projektov 

18. Modernizácia vybavenia kina NOVA 
III

Výzva 
Audiovizuálny fond 

SR 2019

Projekt revitalizácie kino techniky, ktorý zlepší 
ekonomické, ekologické, výkonné a estetické časti 
prevádzky. Výmena svetelnej časti za bezúdržbovú 
laserovú s 30 000 hodín životnosti (vs 500 hodín 
aktuálnej lampovej) a výmena plátna z dôvodu 

zachovania 3D projekcií 

69 000,00
Podporená žiadosť sumou 
22 000 eur z AVF. Mesto 

Sereď 47 000 eur. 

Realizácia projektu v roku 2019, 
bez podstatnej odstávky kina 
behom 1-2 dní. Zmluvy na 

dotáciu podpísané, príprava VO.

19.
Vypracovanie nízkouhlíkovej 

stratégie pre mesto Sereď

OP Kvalita životného prostredia, 
ŠC 4.4.1 Zvyšovanie počtu 
miestnych plánov a opatrení 
súvisiacich s nízkouhlíkovou 

stratégiou pre všetky typy území

Európska únia

Názov projektu: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre 
mesto Sereď, kód projektu: NFP310040X184, kód výzvy: 

OPKZP-PO4-SC441-2018-39, predpokladané celkové 
náklady na projekt 26 000,00 eur, spolufinancovanie 1 

300,00 eur 

26 000,00 Žiadosť o NFP podaná 
25.06.2019 

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019-

2020

20.
Zníženie znečisťujúcich látok 
z dopravy formou prevádzky 

elektromobilu

Výzva 
Environmentálneho 

fondu Činnosť J1

Projekt je zameraný na zníženie znečisťujúcich látok 
z dopravy formou prevádzky elektromobilu pre typ 

žiadateľa - mesto/mestský úrad

Schválená žiadosť o 
dotáciu EF, zrealizované 
VO, príprava dokladov k 

žiadosti o dotáciu

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019

21.

Vybudovanie novej verejne 
prístupnej nabíjacej stanice 
pre elektromobily v meste 

Sereď

Výzva na poskytnutie dotácie na 
podporu budovania verejne 

prístupných elektrických nabíjacích 
staníc KÓD: 18409/2019-4210-

36886

Projekt zameraný na vybudovanie novej verejne 
prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v 

meste Sereď, lokalita umiestnenia nabíjacej stanice - 
parkovisko na Námestí slobody, spolufinancovanie 3 

867,59 eur s DPH

8 867,56

Príprava projektovej 
žiadosti a projektovej 
dokumentácie vrátane 

rozpočtov

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2020

22.

Riešenie bezpečnosti cestnej 
premávky na priechodoch pre 

chodcov v meste Sereď - 
II.etapa

Výzva na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie dotácie zo ŠR 

prostredníctvom rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky

Dopravnobezpečnostné opatrenia na priechode pre 
chodcov na ul.M.R.Štefánika pri mestskom múzeu 

resp. MÚ a kostole Sv.J.Krstiteľa

Zaslanie projektovej 
žiadosti 21.05.2019, 

projekt je v štádiu 
hodnotenie MV SR

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019-

2020
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23.

Projektová dokumentácia k výzve na 
predkladanie žiadostí o projekt podnikanie 
v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca 

v kultúre Granty EHP 2014 – 2021 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Výzva je vyhlásená
Projektová dokumentácia pre obnovu prízemia južnej 

časti západného krídla kaštieľa v Seredi, 
predpokladaná hodnotanta projektovej dokumentácie 

42 618,80 eur s DPH

Príprava podkladov k 
žiadosti o dotáciu zo zdrojov 

EHP

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019-

2022

Granty EHP 2014-2021, výzva CLT01 na 
predkladanie žiadostí o projekt na podporu 
obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva

24.
Oprava a modernizácia 

budovy kaštieľa v Seredi, LV 
č.591 

Dotácia 
Ministerstva financií 

SR

Žiadosť o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva financií 
SR na jednu z častí projektu statickej stabilizácie 
kaštieľa v Seredi, požadovaná výška dotácie 13 

500,00 eur

Zadanie vypracovania 
statického posudku 
nosných konštrukcií 

kaštieľa v Seredi

Príprava žiadosti o pretransformovanie dotácie 
MF SR z kapitálových výdavkov na bežné 

výdavky

25.
Vybudovanie nového 

tenisového areálu v objekte 
byv. záhradníctva

Výzva nie je 
vyhlásená

Vybudovanie tenisového areálu bude financované zo 
zdrojov mesta Sereď a Tenisového klubu Sereď

Projekt je v štádiu 
vyjadrovania 

26.
Modernizácia technického 

vybavenia kamerového 
systému v meste Sereď

Výzva Rady vlády 
Slovenskej republiky 

Doplnenie a modernizácia kamerového 
systému v roku 2019, spolufinancovanie 

projektu 11 849,74 eur s DPH
59 244,74 Zaslanie projektovej 

žiadosti 01.03.2019
Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019

27.
Rekonštrukcia vzdušného 
vedenia na ul. Trnavská a 

Poľná

Zdroj financovania 
Mesto Sereď

Rekonštrukcia vzdušného vedenia v meste 
Sereď 19 000,00 18 875,22 18 875,22 Práce na projekte boli 

ukončené

28.
Oprava chodníkov a terénne 

práce na MŠ Komenského
Zdroj financovania 

Mesto Sereď
Opravy miestnych komunikácií v meste Sereď 24 000,00 23 918,67 23 918,67 Práce na projekte boli 

ukončené

29.
Stavebné úpravy a výmena 
okien ŠZŠ Fándlyho Sereď

Zdroj financovania 
Mesto Sereď

Stavebné úpravy na základých školách v 
meste Sereď 44 000,00 41 880,00 41 880,00 Práce na projekte boli 

ukončené

30.
Havarijná oprava strechy ZŠ 

Komenského B
Zdroj financovania 

Mesto Sereď
Havarijná oprava strešnej krytiny 22221,55 s DPH Práce na projekte boli 

ukončené

31.
Rekonštrukcia podlahy vo 

veľkej zasadacej miestnosti 
MsÚ Sereď 

Zdroj financovania 
Mesto Sereď

Inštalácia vinylovej podlahy vo veľkej 
zasadacej miestnosti MsÚ Sereď 9000,00 s DPH Projekt v realizácií

32.

Výmena a oprava čalúnenia 
na sedačkách vo veľkej 

zasadacej miestnosti MsÚ 
Sereď 

Zdroj financovania 
Mesto Sereď

Výmena a oprava čalúnenia na sedačkách vo 
veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Sereď 6450,00  s DPH Projekt v realizácií

33. Urnová stena
Financované v 
spolupráci so 

správkyňou cintorína 
Editou Kašíkovou 

Vybudovanie novej urnovej steny s 
30 ks urnových schránok 4 500,00 Začiatok realizácie 

prác 08/2019
Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019

34. Energetika - potrubie a OST
Zdroj financovania 
Energetika Sereď + 

SIEA

dotácia od SIEA     
2 397 806 €

prepojenie tepelných rozvodov K4 a K9 na 
centrálnu K5 2 820 943,00 2 222 222,00

19.3.2019 odovzdané 
stavenisko a zahájenie 

prác

9-10/2019 úprava 
terénu a náhradná 

výsadba



35. ŠKF štadión SFZ + ŠKF + mesto Cieľ projektu: vybudovanie a modernizácia 
štadióna splňajúceho kritéria na 1.-3.ligu 3 500 000,00 Stav prípravy a 

realizácie projektu

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019-

2021

36.
Obradová miestnosť 

Mestského úradu v Seredi
Zdroj financovania 

Mesto Sereď
Cieľ projektu: vybrúsenie a lakovanie parkiet, 
vyspravenie stien, malovka, koberce, pódium 6 000,00 5817,80 s DPH Práce na projekte boli 

ukončené

37. Nákup ihriskových prvkov Zdroj financovania 
Mesto Sereď

doplnenie ihriskových prvkov na existujúcich 
detských ihriskách 5 496,00 5 496,00 Práce na projekte boli 

ukončené

38. Tranpolíny Zámocký park Zdroj financovania 
Mesto Sereď

rozšírenie ponuky voľnočasových aktivít pre 
najmenších

Predpokladaný 
rozpočet

Stav prípravy a 
realizácie projektu

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2020

39.
Úprava plôch v priestoroch 

Camping
Zdroj financovania 

Mesto Sereď
rozšírenie ponuky voľnočasových aktivít Predpokladaný 

rozpočet
Práce na projekte boli 

ukončené

40.
Noclaháreň a poradenská 

miestnosť: Trnavská 
Zdroj financovania 

Mesto Sereď
zvýšenie kvality poskytovaných služieb pre 

sociálne odkázaných občanov
Predpokladaný 

rozpočet
Stav prípravy a 

realizácie projektu

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019-

2020

41.

Oddychová zóna 
Mlynárska s trhoviskom a 

parkovaním

Zdroj financovania 
Mesto Sereď

Celkové predpokladané prvé rozpočtové 
náklady na projekt pred VO boli 217 000,00 

eur
217 000,00 Projekt v procese 

prípravy, realizácia PD

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2020-

2021

42.
Modernizácia miestneho 
rozhlasu v meste Sereď

Zdroj financovania 
Mesto Sereď

Celkové rozpočtové náklady na projekt 
sú 45 000,00 eur 45 000,00 Projekt bol podaný Predpoklad realizácie 

projektu v roku 2019

43.
Miestnosť pre poradenstvo, 
nocľaháreň - ZŤP budova

Zdroj financovania 
Mesto Sereď

rekonštrukcia suterénu, interiér 117 477,11

Príprava II.etapy - 
zateplenie, výmena 

ok.otvorov a 
rekonštrukcia suterénu 

I.etapa projektu 
zrealizovaná Rekonštrukcia suterénu bez zateplenia

44.

Prestavba areálu ZŠ 
Garbiarska na nájomné 

byty 

zdroj - nájomca na 
50 rokov LRL 

Profitech

prestavba objektu ZŠ Garbiarska na nájomné 
byty - 27, kancelárske priestory, fitnes, 

zariadenie pre 30 seniorov

Projekt je v réžii 
víťaza OVS. Práce 

prebiehajú od 
15.1.2018

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 

2019/2020

45.
Havarijný stav základov ZŠ 

J.A.Komenského Sereď, 
Budova A

Zdroj financovania 
Mesto Sereď

v roku 2014 žiadosť na MŠVVaŠ SR – celková 
suma 68 000 € finančné prostriedky nepridelené 
realizovaná 1. Etapa z rozpočtu mesta  v celkovej 

sume 20 524 €– práce prebiehajú

68 000,00 27 958,86
Aktualizovaná a zaslaná 

žiadosť o dotáciu 
15.7.2019 - II.etapa

Pokračovanie realizácie 
po pridelení FP zo ŠR

46.
Havarijný stav toalety ZŠ 
J.A.Komenského Sereď 

Budova B

Zdroj financovania 
Mesto Sereď

v roku 2014 žiadosť na MŠVVaŠ SR – celková suma 
111.000 €, v 12/2014 pridelené 23 700 € -

realizovaná I. etapa práce ukončené
111 000,00 23 700,00 Dokončená 1.etapa v 

2/2015
Pokračovanie realizácie 
po pridelení FP zo ŠR



47. Sereď v pohybe Výzva VUC TT 
Realizácia pohybových aktivit občanov mesta 

Sereď a okolia, schválená dotácia  1000,00 
eur 

8 150,00
Zaslanie dotačnej 

zmluvy na VUC TT, 
aktivity 09/2019

Realizácie projektu v 
roku 2019

48. Sereď žije históriou Výzva VUC TT 
Projekt zameraný na kultúrno-historické 

aktivity  pri príležitosti 30. výročia nežnej 
revolúcie, schválená dotácia  800,00 eur 

2 600,00
Zaslanie dotačnej 

zmluvy na VUC TT, 
aktivity 11/2019

Realizácie projektu v 
roku 2019

49.
Rekonštrukcia 

elektroinštalácie telocvične ZŠ 
J.A.Komenského

Výzva Ministerstva 
školstva Slovenskej 

republiky

Rozpočtované celkové náklady 26 
872,69 eur, spolufinancovanie 3 

506,00 eur
26 872,69

Práce na projekte boli 
ukončené, príprava 

zúčtovania

Realizácie projektu v 
roku 2019

50.
Havária kanalizačného 

potrubia v Dennom centre 
Sereď

Zdroj financovania 
Mesto Sereď

havária kanalizačného potrubia, 
prepad potrubia na dvoch miestach, 

pred a pod budovou

odhadované 
náklady v sume 

10 000
9 996,00 Práce na projekte boli 

ukončené

51.
Havária na byte na 

ul.Čepenskej
Zdroj financovania 

Mesto Sereď zatekanie do bytu na Čepenskej ulici
odhadované 

náklady v sume    
1 000

629,60 Práce na projekte boli 
ukončené

52.
Oprava vstupných dverí MŠ 

D.Štúra 
Zdroj financovania 

Mesto Sereď Oprava dvier na budove B 1 000,00 957,37 Práce na projekte boli 
ukončené

53.
Nákup materiálno-

technického vybavenia MŠ 
D.Štúra 

Zdroj financovania 
Mesto Sereď Nákup stolov a stoličiek 5 000,00

Realizácia projektu, 
predpoklad ukončenia 

09/2019

54. ŠJ pri ZŠ J.Fándlyho Zdroj financovania 
Mesto Sereď MTZ školské jedálne

 celkom: 34 500     
 BV: 13 500,00      

 KV: 21 000,00 

20 961,94 KV, 12 
083,84 BV

Práce na projekte boli 
ukončené

55. ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského Zdroj financovania 
Mesto Sereď MTZ školské jedálne

celkom: 47 301 
BV: 11 165    
KV: 36 141

35 550,36 KV   Použietie BV do 
09/2019

56.
Havarija vodovodných 

potrubí na ZŠ 
J.A.Komenského

Zdroj financovania 
Mesto Sereď

Odstánenie havarijneho stavu medzi 
budovou ZŠ KOM školy a 

telocvičňou 
10 170,00 Práce na projekte boli 

ukončené

57.
Rekonštrukcia 

elektroinštalácie MŠ 
Murgašova

Zdroj financovania 
Mesto Sereď Príprava projktu pred realizáciou 

Vyhotovenie PD, 
predpokladané náklady 31 

000,00 elektroinštalácia, 10 
000,00 malovka

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019, 
stavebné práce v roku 

2020

58.
Rekonštrukcia atletickej 

dráhy ZŠ Fándlyho

Zdroj financovania 
Úrad vlády SR + 

Mesto Sereď

Nové tartanové ihrisko na ZŠ J.Fándlyho v 
Seredi, predpokladané celkové náklady na 

projekt 137 720,00 eur, predpokladané 
dofinancovanie projektu 127 720,00 eur s 

DPH, schválená dotácia 10 000,000 eur 

137 720,00

Projekt bol schválený 
ÚVSR, dňa 19.6.2019 

MsZ neschválilo 
realizáciu projektu



59. Škôlkárska olympiáda 2019
Zdroj financovania 
Úrad vlády SR + 

Mesto Sereď

Nákup športových pomôcok, celkové FP v 
Podprograme č.4 ÚV SR v sume 5 426,00 

eur, schválená dotácia 4 000,00 eur, 
spolufinancovanie 400,00 eur 

4 400,00 Príprava procesu VO

60.
Rekonštrukcia koncertnej 

sály ZUŠ J.F.Kvetoňa
Výzva nie je 

vyhlásená
Príprava PD pre realizáciu 

rekonštrukcie 28 000,00 Príprava PD a rozpočtu 
projektu

Predpoklad realizácie 
projektu 2020-2021

61.
Úprava interiéru ZŠ 

J.A.Komenského
Výzva nie je 

vyhlásená
Úprava vstupného priestoru budovy 

B, prestavba jednej triedy 15 000,00 5 715,00

Ukončená I.etapa, 
pokračovanie v 

realizácii prác na 
II.etape 

62.
Havária strechy MŠ D.Štúra - 

Pažitná
Výzva nie je 

vyhlásená

Odstánenie havarijneho stavu 
strechy elokovaného pracoviska 

Pažitná
1 066,00 Práce na projekte boli 

ukončené

63.
Multisenzorická miestnosť ZŠ 

J.Fándlyho

Rozvojové 
projekty MŠ VVŠ 

SR

Vytvorenie relaxačného priestoru pre deti so 
ŠVVP potrebami, nákup interiérového 
vybavenia učebných a kompenzačných 
pomôcok, celkové náklady 8400,00 eur, 

požadovaná dotácia 8000,00 eur

8 400,00 Projekt nebol 
podporený

64.
Výmena fólie bazéna na ZŠ 

J.Fándlyho
Výzva nie je 

vyhlásená
Odstránenie zatekania bazéna 

výmenou fólie 27 748,20 27 748,20
Práce na projekte boli 

ukončené, odstránenie hav. 
stavu HúV pred bazénom

65.
Materiálno-technické 

vybavenie ŠJ MŠ Murgašova
Výzva nie je 

vyhlásená
Nákup mat.-tech. vybavenia školskej jedálne 

8450,00 eur 8 450,00 8 289,85 Práce na projekte boli 
ukončené

Predpoklad realizácie v 
roku 2019

66.
Zakúpenie basketbalových 

košov 
Výzva nie je 

vyhlásená
Nákup basketbalových košov 14 000,00 Príprava prieskumu 

trhu
Predpoklad realizácie v 

roku 2019

67.
Myslíme logicky - žijeme 

ekologicky
Grant z nadácie VW 

Slovensko 

Grant z nadácie VW Slovensko v sume 
1000,00 €, spolufinancovanie 500,00 €, 
celkové náklady 1500,00 €, preventívny 
projekt s názvom „ Myslíme logicky - 

žijeme ekologicky“ 


1 500,00 Ukončenie projektu do 
31.12.2019

68. Detské ihrisko "Žihadielko" Výzva spoločnosti 
LIDL

Vybudovanie nového detského ihriska v 
meste Sereď

Projekt nebol v hlasovaní 
podporený.

69.
Rekonštrukcia DI na 
sídlisku Garbiarska

COOP JEDNOTA doplnenie a modernizácia hracích prvkov 5 640,00
Projekt nebol 

vyhlasovateľom grantu 
podporený

70.
Nákup zberných nádob v 

tvare zvierat na DI
COOP JEDNOTA

nákup a umiestnenie zberných nádob v 
tvare zvierat 5 000,00

Projekt nebol 
vyhlasovateľom grantu 

podporený

5) PROJEKTY FINANCOVANÉ A PODPORENÉ CEZ MIMOVLÁDNE GRANTY A DOTÁCIE SPOLUFINANCOVANÉ MESTOM SEREĎ 



71.
Skrášlenie priesotru, v 

ktorom žijeme
COOP JEDNOTA

nákup pyramídových kolekcií,zeminy, 
substrátu a rastlín 3 840,00

Projekt nebol 
vyhlasovateľom grantu 

podporený

Spracoval: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér
6) PROJEKTY FINANCOVANÉ EÚ, ŠR ALEBO PRIJÍMATEĽOM, KTORÉ SÚ PODPOROVANÉ MESTOM SEREĎ 



Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12.09.2019 prerokovalo a  
 
s ch v a ľ u j e: 

a)  zabezpečenie realizácie schváleného projektu „Zníženie znečisťujúcich látok  
z dopravy formou prevádzky nového elektromobilu“ v súlade s 
podmienkami dotácie v rámci výzvy Environmentálneho fondu na poskytnutie 
podporu formou dotácie na činnosť J1: Podpora elektromobility v zmysle zákona 
č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 157/2005 Z. z., 
ktorou sa uvedený zákon vykonáva, 

b)  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizácie projektu vo 
výške  22 950,00 eur. 

 



Dôvodová  správa 
 

V roku 2019 vyhlásil Environmentálny fond výzvu na poskytnutie podporu formou dotácie na 
činnosť J1: Podpora elektromobility v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 157/2005  
Z. z., ktorou sa uvedený zákon vykonáva (ďalej „výzva“).  
Výzva jasne definovala skupiny žiadateľov, ktoré mohli požiadať o dotáciu v rámci činnosti J1: Podpora 
elektromobility, spôsob a lehoty predkladania žiadostí o podporu formou dotácie. Každý žiadateľ, ktorý 
žiadal o podporu formou dotácie, v rámci uvedenej činnosti J1, bol mimo poskytnutej podpory povinný 
zabezpečiť spolufinancovanie - iné zdroje (napr. vlastné) vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených 
nákladov projektu/časti projektu.  
 
Mesto Sereď (ako oprávnený žiadateľ) dňa 16.04.2019 podalo projektovú žiadosť o dotáciu s názvom 
“Zníženie znečisťujúcich látok z dopravy formou prevádzky elektromobilu“, ktorá bola určená na 
zakúpenie nového elektromobilu v rámci podmienok z hore uvedenej výzvy. 
 
Dňa 26.7.2019 bola mestu Sereď z Environmentálneho fondu doručená písomná informácia o schválení 
projektovej žiadosti o dotáciu v sume 10 000,00 EUR (príloha - rozhodnutie ministra životného prostredia 
SR č.140727/J1-11/19). Celkové náklady na nákup nového elektromobilu sú vo výške 32 950,00 eur s DPH.  
 
Hlavné dôvody a ciele schváleného projektu mesta Sereď, ktoré vyplývajú zo stratégia rozvoja 
elektromobility v Slovenskej republike a EÚ.  
  

Automobilový priemysel v posledných rokoch prechádza prelomovým obdobím v súvislosti  
s pripravovanou priemyselnou politikou EÚ, ktorej cieľom je prejsť na zelené, obehové a nízkouhlíkové 
hospodárstvo, znižovať emisie z dopravy a zvyšovať podiel priemyselnej výroby na celkovom hospodárstve 
krajín EÚ. Zároveň čelí novým výzvam ako sú digitalizácia, elektromobilita a využívanie ďalších 
alternatívnych palív. Ministerstvo hospodárstva SR vníma stále silnejúci trend a preferencie spotrebiteľov 
inklinujúce k postupnému presunu od využívania a spotreby tradičných fosílnych palív k alternatívnym a 
udržateľným zdrojom energie. Tento trend sa čoraz výraznejšie prejavuje aj v oblasti dopravy, preto je 
nevyhnutné, aby plánovanie národných, ale aj nadnárodných iniciatív, výskumu a investícií zohľadňovalo 
aktuálne a budúce potreby v tejto oblasti. Jedným z najvýraznejších trendov a smerovaní v oblasti dopravy a 
mobility v Európe, je stále rastúci záujem o trend elektromobility. Cieľom zvýšeného zastúpenia 
elektrických vozidiel v systéme dopravy je prechod na nízkoemisné a bezemisné formy dopravy, čo 
predstavuje trend strategicky definovaný aj na úrovni Európskej komisie a je súčasťou nízkouhlíkového 
hospodárstva. Doprava je v súčasnosti zodpovedná za štvrtinu emisií skleníkových plynov a je dominantným 
znečisťovateľom najmä v mestských aglomeráciách. Samotná cestná doprava, v ktorej sa elektromobilita má 
presadiť najviac, je zodpovedná za 70 % emisií skleníkových plynov v sektore dopravy 
 
Zdroj: 
https://www.sario.sk/sites/default/files/files/Ak%C4%8Dn%C3%BD%20pl%C3%A1n%20rozvoja%20elektormobility%
20v%20SR.pdf 
 
Kľúčovou prioritou Európskej únie je zabrániť nebezpečnej zmene klímy. Európa intenzívne pracuje na 
podstatnom znížení svojich emisií skleníkových plynov a zároveň nabáda ostatné krajiny a regióny, aby 
urobili to isté.  
 
Kľúčové ciele EÚ na rok 2020 

• znížiť emisie skleníkových plynov v porovnaní s rokom 1990 o 20 %, 
• zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie na 20 %, 
• zvýšiť energetickú efektivitu o 20 %, 

 
Kľúčové ciele EÚ na rok 2030 

• znížiť emisie skleníkových plynov v porovnaní s rokom 1990 aspoň o 40 %, 
• zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie aspoň na 27 %, 
• zvýšiť energetickú efektivitu aspoň o 27 %. 

 
 



Dlhodobý cieľ 
V rámci úsilia, ktoré sa vyžaduje od skupiny rozvinutých krajín, chce EÚ do roku 2050 znížiť svoje emisie o 
80 až 95 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990. 
Transformácia Európy na vysoko energeticky účinné a nízkouhlíkové hospodárstvo podporí ekonomiku, 
nové pracovné miesta a posilní konkurencieschopnosť Európy. 
 
Opatrenia na plnenie cieľov v oblasti klímy 
EÚ sa snaží o dosiahnutie svojich cieľov v oblasti klímy kombinovaním finančnej podpory a regulácie. 
 
Finančná podpora 

• Na ochranu klímy by sa malo z rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020 vyčleniť minimálne 20 %, teda až 
180 miliárd EUR. Táto suma dopĺňa financovanie z jednotlivých krajín EÚ. 

• EÚ financuje nízkouhlíkové energetické demonštračné projekty z predaja emisných certifikátov. Tie 
zahŕňajú technológie na zachytávanie oxidu uhličitého z elektrární a ďalších priemyselných 
zariadení a jeho skladovanie v zemi, tzv.  zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (CCS). 

Regulácia 
• Systém EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami je najlacnejší spôsob znižovania emisií 

skleníkových plynov z priemyslu. 
• Krajiny EÚ musia podporovať zdroje energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú vietor, slnko a 

biomasa, aby dosiahli ciele týkajúce sa jej podielu na celkovej spotrebe energie. 
• Štáty musia znížiť spotrebu energie svojich budov a priemysel musí zlepšiť energetickú účinnosť 

veľkého množstva zariadení a domácich spotrebičov. 
• Výrobcovia automobilov musia znížiť emisie CO2 z nových automobilov a dodávok. 

Prispôsobenie sa zmenám klímy 

Európska komisia prijala stratégiu EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy a žiada, aby všetky členské štáty do 
roku 2017 prijali národné plány na riešenie nevyhnutných dosahov zmeny klímy. Mnohé z nich už 
vypracovali stratégie pre adaptáciu. 

Tieto stratégie zahŕňajú opatrenia, ako napríklad: 

• používanie menšieho množstva vody, 
• prispôsobenie právnych predpisov týkajúcich sa budov, 
• budovanie protipovodňových bariér, 
• vývoj plodín, ktoré lepšie znášajú ťažké podmienky v období sucha. 

Udržať globálne otepľovanie pod 2°C 
Globálne otepľovanie musíme udržať pod úrovňou 2°C v porovnaní s priemernou teplotou v 
predindustriálnom období, aby sme zabránili najhorším vplyvom zmeny klímy a prípadným katastrofálnym 
zmenám v globálnom prostredí. 
V roku 1992 sa na tom dohodli takmer všetky krajiny sveta, keď uzavreli Rámcový dohovor Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC). 
Ak chceme dosiahnuť tento cieľ, musíme zastaviť rast emisií skleníkových plynov do roku 2020 a do roku 
2050 znížiť ich emisie o 60 % v porovnaní s hodnotami v roku 2010. 
Najnovšie vedecké dôkazy naznačujú, že ak sa neprijmú žiadne alebo sa prijmú len minimálne opatrenia na 
zníženie celosvetových emisií, do konca tohto storočia globálne otepľovanie pravdepodobne presiahne 2°C a 
môže dosiahnuť až 5 °C. 
Medzinárodné činnosti 
EÚ je súčasťou novej globálnej dohody o klíme, ktorá bola uzavretá v roku 2015 a ktorá sa má začať 
uplatňovať od roku 2020. 
EÚ sa zaviazala pristúpiť k druhej fáze kjótskeho protokolu prebiehajúcej v období rokov 2013 – 2020. 
EÚ ako najväčší celosvetový darca rozvojovej pomoci takisto poskytuje významné finančné prostriedky na 
riešenie zmeny klímy. 
 
Zdroj: https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_sk 
Príloha: Rozhodnutie ministra životného prostredia SR č.140727/J1-11/19 o schválení dotácie 

https://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ccs_en
http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/index_en.htm
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/finance_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/finance_en


MINISTER 

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

LÁSZLÓ SÓL YMOS 

\ Bratislava, 1 6. J Ú l 2019 
Číslo: 140727/Jl-l l /19 

ROZHODNUTIE 

ministra životného prostredia Slovenskej republiky 
o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu 

Na základe „Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 20.19 (Činnosť Jl)" 
zverejneného v súlade s§ 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zqene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 587/2004 Z. z.") a na 
základe Vašej žiadosti o poskytnutie podpory fonnou dotácie na rok 2019 zo dňa 12.04.2019 vedenej 
pod č. 140727, ktorá bola odborne posúdená v rámci hodnotiaceho procesu Environmentálneho fondu 
a po odporúčaní Radou Environmentálneho fondu 

rozhodujem 

podľa § 4 ods. 4 zákona č . 587/2004 Z. z. o poskytnutí finančných prostriedkov (podpore) 
z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2019 

Žiadateľovi: 
Okres: 
IČO: 
Účel dotácie (názov projektu): 

Dotáciu vo výške: 
slovom: 

Mesto Sereď 
Galanta 
00306169 
Zníženie znečisťujúcich látok z dopravy formou prevádzky nového 
elektromobilu 
10.000,00 EUR 
desaťtisíc eur 

V súlade s § 2 ods. 2 Vyhlášky č. 157/2005 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 5 87 /2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je podmienkou poskytnutia podpory formou dotácie 
na základe tohto rozhodnutia preukázanie, že žiadateľ má na financovanie účelu dotácie zabezpečených 
najmenej 5% nákladov z iných zdrojov, teda sumu 

vo výške: 
slovom: 

526,32 EUR 
päťstodvadsaťšesť eur a tridsaťdva centov 

Nárok na plnú výšku poskytnutej dotácie vzniká po splnení všetkých zmluvných podmienok, 
ktoré sú uvedené v písomnej zmluve o poskytnutí podpory formou dotácie uzatvorenej 
s Environmentálnym fondom na základe tohto rozhodnutia. 

Na poskytovanie podpory podľa zákona č. 587/2004 Z. z. sa vzťahuje zákon č. 358/2015 Z. z. 
o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci). 

Na rozhodovanie o poskytnutí podpory sa v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 587/2004 Z. z. 
nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov). 



Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12.09.2019 
 
I. prerokovalo v bode programu č. 13 predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie  

s názvom „Vybudovanie novej verejne prístupnej nabíjacej stanice pre 
elektromobily v meste Sereď“ určenej na vybudovanie verejne prístupnej 
elektrickej nabíjacej stanice 

 
II. schvaľuje: 
 

a) predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu s názvom 
„Vybudovanie novej verejne prístupnej nabíjacej stanice pre 
elektromobily v meste Sereď“ realizovaného v rámci výzvy s kódom   
18409/2019-4210-36886,  
 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie,  
 

c) zabezpečenie maximálnej výšky finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
projektu z celkových oprávnených výdavkov vo výške 3 867,59 eur, 
 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 
mesta.  



Dôvodová  správa 
 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 
71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  Schémy 
na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá (schéma pomoci de minimis, DM 
– 6/2019), vyhlásilo dňa 1.7.2019  

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania 
verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc 

Kód výzvy: 18409/2019-4210-36886 

Cieľom výzvy je podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou rozvoja 
nabíjacej infraštruktúry. Oprávnení žiadatelia v rámci tejto výzvy sú obce, vyššie územné 
celky a nimi zriadené organizácie. Dátum uzavretia výzvy je 1. október 2019. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov štátneho rozpočtu vyčlenených na 
výzvu je 500 000 EUR. 

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu: 95 % dotácie zo štátneho rozpočtu 
a 5 % vlastné zdroje žiadateľa. 

Poskytovateľ dotácie: 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
Mlynské nivy 44/a 
827 15 Bratislava 212 

Zdroje: 
https://www.mhsr.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-
podporu-budovania-verejne-pristupnych-elektrickych-nabijacich-stanic 

Mesto Sereď plánuje vypracovať projektovú žiadosť o dotáciu na vybudovanie 
verejne prístupnej elektronabíjacej stanice 2 x 22 kW. V rámci projektu boli vybrané tri 
(3) lokality (Námestie republiky, Námestie slobody, Kino Nova) pre umiestnenie jednej 
(1) elektronabíjacej stanice s dvomi (2) parkovacími miestami pre nabíjanie osobných 
áut. Z dôvodu dostupnosti elektrickej energie, minimálnych stavebných prác 
a vlastníckych vzťahov ku pozemkom bola pre elektronabíjacú stanicu vybraná lokalita 
– parkovisko na Námestí slobody. 

Nová elektronabíjacia stanica má byť technicky vybavená s autentifikáciou 
zákazníka – RFID čítačka kariet s uplatnením kryptografických bezpečnostných 
mechanizmov, komunikáciou s back-end systémom, roamingom a pod. Celkové 
rozpočtové náklady na vybudovanie novej elektronabíjacej stanice sú vo výške 8 867,59 
eur s DPH, z toho žiadosť o dotáciu bude vo výške 5 000,00 eur.  
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