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Návrh uznesenia
UZNESENIE č. .........../2019
zo dňa 20. 09. 2019

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A schvaľuje
Dodatok č. 2 Zmluvy o nenávratný finančný príspevok medzi vedúcim partnerom a Riadiacim
orgánom Programu spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020 pre projekt „Objavte Malý
a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne - Discover the Small and Moson Danube by bike and
boat (DANUBE BIKE&BOAT– SKHU/1601/1.1/014)

B ukladá
riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja
zabezpečiť podpis Dodatku č. 2 Zmluvy o nenávratný finančný príspevok medzi vedúcim
partnerom a Riadiacim orgánom Programu spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020 pre
projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne - Discover the Small and Moson
Danube by bike and boat (DANUBE BIKE&BOAT - SKHU/1601/1.1/014)“ štatutárnym
zástupcom Bratislavského samosprávneho kraja
T: 30. 10. 2019

Dôvodová správa
Projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“ alebo DANUBE BIKE&BOAT
ponúka možnosť vzniku nového cezhraničného produktu cestovného ruchu zameraného na
rekreáciu popri toku Malého Dunaja v destinácii DANUBE ISLANDS, ktorý v území bude spájať
obce a atraktivity športového a rekreačného využitia, prírodne a kultúrne hodnotné územia a to
najmä prírode šetrnými spôsobmi dopravy. Destinácia poskytne široké možnosti na rekreáciu
nielen rezidentom územia, ale bude zároveň atraktívna aj pre zahraničného turistu
z prihraničných regiónov. Projekt je súčasťou aj Akčného plánu Úradu BSK pre implementáciu
PHSR BSK na roky 2014-2020 pod označením projekt č. OCRaK_15 s názvom „Malý Dunaj
a Mošonský Dunaj“.
Projekt sa vďaka Programu spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020 (ďalej len
„Program“) úspešne implementuje od 1.11.2017. Jeho ukončenie je pôvodne naplánované
k 31.10. 2019.
Zmluva o NFP vo výške 2,863,279.36 EUR bola schválená Zastupiteľstvom BSK uznesením
č. 22/2018 zo dňa 16.3.2018. Zmluva o NFP je uzatvorená medzi vedúcim partnerom projektu
(BSK) a Riadiacim orgánom Programu (Úrad vlády Maďarskej republiky a neskôr
Ministerstvom zahraničných vecí a obchodu Maďarskej republiky). Uznesením č. 80/2018 zo
dňa 16.11.2018, bol Zastupiteľstvom BSK schválený Dodatok č. 1 Zmluvy o NFP projektu
"DANUBE BIKE&BOAT" pojednávajúci o finančných realokáciách jednotlivých partnerov
v celkovej výške 101 321,89 EUR.
Nakoľko Zmluva o NFP a jej neskoršie dodatky pojednávajú o medzinárodnej spolupráci BSK,
v zmysle zákona 302/2001 o vyšších územných celkoch, ich schválenie podlieha povinnosti
schvaľovania Zastupiteľstvom BSK. Z vyššie uvedeného dôvodu sa predkladá materiál „Návrh
na schválenie Dodatku č. 2
Zmluvy o NFP projektu "DANUBE BIKE&BOAT"
spolufinancovaného z Programu spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014 – 2020“.
BSK, ako vedúci partner projektu, požiadal dňa 23.05.2019 a neskôr 22.7.2019 Riadiaci orgán
o žiadosť o zmenu (ďalej len „zmena“). Zmena sumarizuje 3 typy požiadaviek:
a) Predĺženie trvania projektu z pôvodných 24 mesiacov na 28, t. j. do 29.2.2020.
Dôvodom predlženia doby implementácie projektu sú stavebné práce na menších
vodných stavbách na oboch stranách partnerstva. Kým v obci Zálesie sa dokončia
práce na Korze (drevená promenáda), v Rajke a Mosonmagyaróvári sa postavia dve
šmýkacie plošiny z ušetrených prostriedkov z VO.
b) Finančná realokácia prostriedkov medzi rozpočtovými položkami jednotlivých
partnerov v celkovej výške 181 754,96 EUR. Výška zmeny rozpočtových položiek
jednotlivých partnerov projektu sa nachádza v tabuľke nižšie:
Partner
Výška realokácie v EUR
Bratislavský samosprávny 8 000,kraj

Odôvodnenie
Zmeny sa uskutočnili
na základe úspory z
realizovaných aktivít
projektu, pričom sa
presúvajú na tie aktivity,
ktoré mali vyššie plnenie od
plánovaných výdavkov.

Mosonmagyaróvár

149 658,80

Mestská časť Vrakuňa

12 000,-

Kajak Canoe Klub Šamorín 12 096,16

Zámerom je zabezpečiť
maximálnu mieru
oprávnenosti výdavkov.*
Presun financií
z realizovaných aktivít
projektu po ukončených VO,
najmä z oblasti expertíz
a infraštruktúry na nové
investičné body a technickú
inšpekciu.
Realokácia dôsledkom
úspory vo VO na nové
položky expertíz zahrňujúce
geodetické zameranie
infraštruktúr a závory.
Presun financií
na infraštruktúru na základe
uskutočneného VO.

*V rozpočte BSK sa navýšili rozpočty na Crossborder workshop, Creative study tour, Press
trip z úspor z položiek preklady a tlmočenie, či účasť na medzinárodných veľtrhoch cestovného
ruchu.
c) Iné zmeny sa prevažne zamerali na upresnenie jednotlivých faktov, ako napr.:
- premenovanie „Vnútrozemskej delty Dunaja“ na „Dunajské ostrovy alias DANUBE
ISLANDS“ (BSK);
- zmena bankového účtu (MČ Vrakuňa);
- upresnenie počtu informačných tabúľ pozdĺž toku Malého Dunaja (KCK Šamorín);
- schválenie prác naviac za oprávnené výdavky projektu vo výške schválených
finančných prostriedkov (obec Jelka).
V zmysle Pravidiel Programu INTERREG V-A SK-HU 2014-2020, zmeny ako optimalizácia
rozpočtu nad 10 000,- a predlženie implementácie projektu podliehajú povinnosti spísania
dodatku. Znenie a formu dodatku vždy predpisuje Riadiaci orgán v úradnom jazyku Programu.
Dodatok č. 2 Zmluvy o NFP projektu „DANUBE BIKE&BOAT“ sa bude podpisovať v anglickej
jazykovej mutácii, nakoľko podľa predpisov Programu je právne záväzná anglická verzia
zmluvy. Preklad Dodatku č. 2 Zmluvy o NFP v slovenskom jazyku tvorí Prílohu č. 2
predkladaného materiálu.
Podpisom Dodatku č. 2 Zmluvy o NFP nevzniká nárok na navýšenie financovania projektu
z rozpočtu BSK, ide len o realokáciu už schválených položiek rozpočtu projektu.

Prílohy:
Príloha č. 1: Projektový list
Príloha č. 2: Dodatok č.2 Zmluvy o NFP - právne záväzná anglická verzia s prílohami
Príloha č. 3: Dodatok č.2 Zmluvy o NFP – úradne overený slovenský preklad

Príloha č. 1 Projektový list
Projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“ / „Discover the Small
and Moson Danube by bike and boat“ („DANUBE BIKE&BOAT“)
Operačný program: INTERREG V-A SK-HU 2014-2020
Prioritná os 1: „Príroda a kultúra“
IP 6c: Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
Hlavný cieľ projektu:
 Zvýšenie atraktivity a návštevnosti cezhraničného regiónu v Podunajskej oblasti.
Špecifické ciele projektu:
 Rozvoj CR prostredníctvom sprístupnenia prírodného a kultúrneho dedičstva
atraktívnou a udržateľnou dopravou;


Zvýšenie povedomia o prírodných zaujímavostiach v subregióne a zvýšenie počtu
cezhraničných návštevníkov;



PR, komunikácia a sieťovanie poskytovateľov služieb vodného turizmu, CR a verejnej
správy prostredníctvom vytvorenia nového produktu CR a cezhraničnej destinácie.

Najdôležitejšie aktivity BSK v projekte:
 Vedenie projektu a koordinácia partnerov pri implementácií a napĺňaní cieľov
projektu;
 Vytvorenie cezhraničnej destinácie CR „Vnútrozemská delta Dunaja“ / “Malý Dunaj &
Mošonský Dunaj“ – spracovanie stratégie, dizajn manuálu, spoločná mapa územia
Malého a Mošonského Dunaja;
 Aktivity na popularizáciu lokálneho CR, vodného a eko turizmu;
 Výmenné pobyty, výmena know-how, exkurzie a workshopy, odborné podujatia,
press trip, konferencia k projektu.
 Propagácia vnútrozemskej delty Dunaja a možnosti na rekreáciu na tokoch Malého a
Mošonského Dunaja – foto a video súťaž; video spoty; spolupráca pri príprave aktivít
ako sú: webové nástroje a aplikácie, kampaň „Mládež na vodu“ a i.
Najdôležitejšie aktivity slovenských partnerov v Bratislavskom kraji:
 Infraštruktúra na rekreačných lokalitách pri vode: MČ Bratislava Vrakuňa,
vybudovanie prístaviska v Zálesí; vodné a orientačné značenie na celom toku Malého
Dunaja;
 1,1 km nových alebo zrenovovaných cyklotrás, realizujú: MČ Bratislava Vrakuňa,
Zálesie, Kolárovo.
 Soft aktivity na popularizáciu vodnej rekreácie, spoznávania prírodného a kultúrneho
dedičstva Podunajska: „Mládež na vodu“, Green weeks – týždeň aktivít pre verejnosť
na Malom Dunaji;
Realizácia projektu: 11/2017 – 10/2019 (24 mesiacov)
Navrhovaní partneri:
1. BSK – žiadateľ a vedúci partner
2. Mesto Mosonmagyaróvár (HU)
3. MČ Bratislava - Vrakuňa
4. obec Zálesie
5. Kajak Canoe Klub Šamorín
6. Trnavský samosprávny kraj
7. obec Jelka
8. Nitriansky samosprávny kraj
9. Mesto Kolárovo

Udržateľnosť:
- Minimálne 1 spoločné cezhraničné podujatie ročne organizované zo vzniknutých
partnerstiev – odomykanie vôd, vodný event s cezhraničnou propagáciou
- Údržba a prevádzkovanie prístavísk, vodných trás a cyklotrás vrátane ich značenia.
Zodpovední za prípravu projektu:
 Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
 Odbor cestovného ruchu a kultúry, nositeľ projektu v zmysle Akčného plánu Úradu
BSK (projekt č.OCraK_15)
Rozpočet projektu: 2.863.279,35 EUR
Rozpočet BSK: 207.940,- EUR
Spolufinancovanie z rozpočtu BSK: 5 % t.j. 10.397,-EUR

