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Názov materiálu:  

Žiadosť o dotáciu na projekt s názvom „ Bezpečnostné priechody pre chodcov“ 

Návrh na uznesenie: 

I. MsZ prerokovalo: 
 

a) predloženie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom „ Bezpečnostné priechody pre 
chodcov“  v rámci výzvy  III. PPz 

b) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu  s názvom „Bezpečnostné 
priechody pre chodcov “ z celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. 5%   - 406,41  
EUR v rámci výzvy  III. PPz 
 

II. MsZ schvaľuje: 
 

a) predloženie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom „ Bezpečnostné priechody pre 
chodcov“  v rámci výzvy  III. PPz 

b) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu  s názvom „Bezpečnostné 
priechody pre chodcov„ z celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. 5%   - 406,41  
EUR v rámci výzvy  III. PPz 
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Dôvodová správa 

Predložený návrh bol schválený Mestskou radou, ktorá sa konala dňa 11.6.2019.  

Ministerstvo vnútra vyhlásilo dňa  2.5.2019 výzvu III. Prezídia Policajného zboru na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky. 
Nakoľko v meste Senec bolo vyhodnotených niekoľko kritických priechodov pre chodcov, ktoré je 
nevyhnutné osvietiť z dôvodu bezpečnosti, Mesto Senec by sa v rámci tejto výzvy chcelo uchádzať 
o dotáciu na realizáciu asymetrických LED svietidiel na nasvetlenie priechodu z dvoch strán na ulici 
Sokolská-Fándlyho. Cez tento konkrétny prechod prejde denne množstvo chodcov no najmä deti 
a mládež z dôvodu toho, že sa v okolí priechodu nachádza Základná škola Tajovského, Materská 
škola Fándlyho, Materská škola A.M.Szencziho, ako aj Súkromná materská škola Detský sen. 
Súčasťou projektu je montáž a zapojenie stožiara s výložníkom s podružnými výkopovými 
prácami, ako aj montáž nových dopravných značiek IP6. Osvetlenie priechodu zvýši bezpečnosť 
chodcov (najmä detí ZŠ a MŠ v okolí) cez komunikácie a zabráni kolíziám, ku ktorým práve 
z dôvodu ich nedostatočného osvetlenia a označenia dochádza.  

Jednou z povinných príloh predloženia žiadosti o dotáciu je aj Uznesenie zastupiteľstva, ktorým sa 
schvaľuje predloženie uvedeného projektu, ako aj výška  povinného spolufinancovania, t.j. 5%   
406,41 EUR.    

Predpokladaný celkový rozpočet projektu je 8111,41 EUR. 
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