
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica č. 3 
 

z hlasovania písomnou procedúrou mimo rokovania  

Rady Partnerstva pre  Regionálnu integrovanú územnú stratégiu  

Trnavského kraja na roky 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápisnica č. 3 
 

z hlasovania písomnou procedúrou mimo rokovania  

Rady Partnerstva pre  Regionálnu integrovanú územnú stratégiu  

Trnavského kraja na roky 2014-2020 (ďalej len „Rada Partnerstva“) 

 
______________________________________________________________ 

 

Dátum konania:  od 24. novembra 2017 do 5. decembra 2017 

 

Program:  

 

1. Zobratie na vedomie Informácie o stave implementácie projektov za 

sprostredkovateľské orgány pre Integrovaný regionálny operačný program Trnavského 

samosprávneho kraja a Mesta Trnava 

2. Zobratie na vedomie Informácie o zmene výšky alokácií/zdrojov EFRR v rámci 

mestskej funkčnej oblasti mesta Trnava pri prioritnej osi č. 1: Bezpečná a ekologická 

doprava v regiónoch 

 

 

 

K bodu 1. 
 

Členom Rady Partnerstva bol zaslaný elektronickou formu (e-mailom) materiál s názvom 

„Informácia - stav implementácie projektov – SO pre IROP TTSK + UMR 31.10.2017“, cieľom 

ktorého bolo informovanie členov Rady Partnerstva o stave implementácie projektov za 

Sprostredkovateľské orgány pre Integrovaný regionálny operačný program Trnavského 

samosprávneho kraja a Mesta Trnava, k dátumu 31.10.2017.  

 

Obsahom materiálu bol prehľad schválených Žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

v rámci nasledovných výziev: 

- Výzvy č. IROP-PO1-SC11-2016-11 (Špecifický cieľ 1.1 Zlepšenie dostupnosti 

k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho 

dopravného systému), 

- Výzvy č. IROP-PO1-SC121-2016-9 (Špecifický cieľ 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a 

konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy – vypracovanie strategických 

dokumentov pre oblasť dopravy), 

- Výzvy č. IROP-PO1-SC121-2016-12 (Špecifický cieľ 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a 

konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy), 

- Výzvy č. IROP-PO1-SC122-2016-15 (Špecifický cieľ 1.2.2 Zvýšenie atraktivity 

a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na 

celkovom počte prepravených osôb), 

- Výzvy č. IROP-PO2-SC221-2016-10 (Špecifický cieľ 2.2.1. Zvýšenie hrubej 

zaškolenosti detí materských škôl). 

 

 

 

 

 



K bodu 2. 

 

Zároveň boli týmto e-mailom členovia Rady Partnerstva informovaní o  zmene výšky 

alokácií/zdrojov EFRR v rámci mestskej funkčnej oblasti  mesta Trnava (UMR Trnava) pri 

prioritnej osi  č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch. 

 

Alokácia vyčlenená pre Udržateľný mestský rozvoj vo výške 425 000,- EUR  v zmysle 

Indikatívneho a finančného harmonogramu realizácie RIÚS TTSK a IÚS UMR MFO Trnava 

pri špecifickom cieli 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy 

s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, bola po konzultovaní zástupcov 

Mesta Trnava so zástupcami VÚC TTSK (Odbor dopravnej politiky) presunutá v celej  výške  

do  špecifických cieľov: 

 

 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy 
K navýšeniu  prišlo z dôvodu zámeru mesta, realizovať projekt "Rekonštrukcia, 

modernizácia a revitalizácia prestupného uzla Zelený kríček v Trnave". Vzhľadom na 

výšku alokácie, na Plán udržateľnej mobility, zostávajúca výška alokácie nie je 

postačujúca na realizovanie uvedeného projektu. Prerozdelením alokácie ŠC 1.1. prišlo 

k jej navýšeniu z pôvodnej výšky 850 000,- EUR  na čiastku 1 075 000,- Eur. 
 

 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 

predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb 
K navýšeniu prišlo z dôvodu, že výška alokácie v RIÚS TTSK a IÚS UMR MFO 

Trnava nie je postačujúca na realizáciu pripravovaných zámerov Mestskej funkčnej 

oblasti  Trnava v rámci tohto špecifického cieľa. Prerozdelením alokácie ŠC 1.1. prišlo 

k jej navýšeniu z pôvodnej výšky 3 400 000,- Eur  na čiastku 3 600 000,- Eur. 

 

 

 

 

 

 

V súvislosti s poskytnutými informáciami o stave implementácie za Sprostredkovateľské 

orgány pre Integrovaný regionálny operačný program Trnavského samosprávneho kraja 

a Mesta Trnava  a o zmene výšky alokácií/zdrojov EFRR v rámci MFO mesta Trnava boli 

členovia Rady Partnerstva požiadaní o hlasovanie mimo rokovania spôsobom „per rollam“  

(v zmysle Čl. 8,  bod 19 Štatútu a rokovacieho poriadku Rady Partnerstva pre RIÚS Trnavského 

kraja na roky 2014-2020). V prílohe mailu im bol zaslaný Hlasovací lístok, ktorý bolo potrebné 

vyplniť a  stanovisko člena Rady Partnerstva zaslať písomne do 7 pracovných dní odo dňa 

odoslania výzvy na hlasovanie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výsledky hlasovania: 

 

 

 

 

 

V zmysle čl. 8 odseku 19  Štatútu a rokovacieho poriadku Rady Partnerstva sa v prípade 

nepredloženia žiadneho stanoviska od člena Rady Partnerstva toto považuje za prejav súhlasu 

s návrhom materiálu, t.j. všetci členovia Rady Partnerstva zobrali na vedomie obidva vyššie 

uvedené body. 

 

 

Záver:   Rada Partnerstva zobrala na vedomie obidve predložené informácie v zmysle bodu  

 č. 1 a bodu č. 2. 

 

Príloha: Uznesenie č. 1/2017  

 

 

Dátum vyhotovenia zápisnice:  .............................. 

 

 

Zapísala:  Mgr. Simona Belková   ................................ 
   

 

Za správnosť zápisu: Mgr. Katarína Magulová  ................................ 

 

 

 

Schválil:  Mgr. Jozef Viskupič  ............................................. 

 

 

 

Člen Rady Partnerstva 

 

Meno zástupcu 
Stanovisko 

Berie na vedomie Neberie na vedomie 

Bod č. 1 Bod č. 2 Bod č. 1 Bod č. 2 

Členovia reprezentujúci miestnu územnú samosprávu 

Združenie miest a obcí 

galantsko-šlianskeho 

regiónu 

Ing. František Gögh X X   

Členovia reprezentujúci sociálno – ekonomických partnerov 

Asociácia poskytovateľov 

sociálnych služieb v SR 

Mgr. Miriam Maasová X X   

Domov sociálnych služieb 

pre dospelých Zavar 

„Humánum“ 

PhDr. Iveta Tibenská X X   

Univerzita sv. Cyrila 

a Metoda Trnava 

Prof. Ing. Jozef Lehotay, 

DrSc. 

X X   

Členovia reprezentujúci štátnu správu 

Ministerstvo kultúry SR Ing. Radovan Karvai X X   



 

 

 

UZNESENIE 

 

Rady Partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu 

Trnavského kraja  na roky 2014 - 2020 

č. 1/2017 

z hlasovania písomnou procedúrou mimo rokovania - spôsobom „per rollam“ 

 

Rada Partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Trnavského kraja na 

roky 2014-2020 

 

berie na vedomie: 

 

1. Informáciu o stave implementácie projektov za sprostredkovateľské orgány pre 

Integrovaný regionálny operačný program Trnavského samosprávneho kraja a Mesta 

Trnava 

2. Informáciu o zmene výšky alokácií/zdrojov EFRR v rámci mestskej funkčnej oblasti 

mesta Trnava pri prioritnej osi č. 1:Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 

 

 

          

 

 

                                                                                           ............................................... 

Mgr. Jozef Viskupič 

predseda Rady Partnerstva 

a 

predseda Trnavského samosprávneho kraja 


