
Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva č................/2017

konaného dňa XX.XX.2017

Predkladacia správa:
Dňa 17.07.2017 vyhlásilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Výzvu číslo VII. Prezídium 
Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie  žiadostí o poskytnutie dotácie  zo  
štátneho  rozpočtu   prostredníctvom  rozpočtovej  kapitoly  Ministerstva  vnútra  Slovenskej 
republiky 
Oprávnenými aktivitami výzvy sú: 

•Výstavbu,  rekonštrukciu  a  modernizáciu  dokončenej  stavby,  t.  j.  technické 
zhodnotenie budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,  
Stavbu, nadstavbu, prístavbu, stavebné úpravy, drobné stavby a udržiavacie práce (v 
zmysle  stavebného  zákona)  pre  dosiahnutie  alebo  zvýšenie  štandardov  vybavenosti 
hasičských zbrojníc podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
•Nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice
•Zvyšovanie  energetickej  hospodárnosti budov,  realizácia  opatrení  na  zlepšenie  
tepelno-izolačných vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, oprava a  
výmena výplňových otvorových konštrukcií,  opravy technického, energetického alebo 
technologického  vybavenia  a  zariadení  objektu  ako  aj  výmena  jeho  súčastí (najmä  
výmena  vykurovacích  kotlov  a  telies  a  vnútorných  inštalačných  rozvodov, 
klimatizačného zariadenia).
•Projektové a inžinierske práce pre projekt. 

Jednou z podmienok poskytnutia príspevku je aj podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa 
na spolufinancovanie projektu. 
Celkové  oprávnené  výdavky  projektu  s názvom  „Modernizácia  hasičskej  zbrojnice  v obci 
Nesluša“ sú vo výške 30 000,00 EUR. Spolufinancovnaie žiadateľa je vo výške 5% z celkových 
oprávnených  výdavkov,  t.j.  1500,00  EUR.  Na  základe  vyššie  uvedeného  predkladáme  na 
schválenie 

Obecné zastupiteľstvo v obci Nesluša týmto

schvaľuje:

1. predloženie žiadosti o dotáciu s názvom  „Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci 
Nesluša“  v rámci Výzvy číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017, ktorý bude 
realizovaný obcou Nesluša, 

2.  zabezpečenie  realizácie  projektu  „Modernizácia  hasičskej  zbrojnice  v obci 
Nesluša“v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
„Modernizácia  hasičskej  zbrojnice  v obci  Nesluša“  vo  výške  min.  5%  z celkových 
oprávnených výdavkov projektu, t.j. 1 500,00 EUR. 



4.  zabezpečenie  finančných  prostriedkov  na  spolufinancovanie  prípadných 
neoprávnených  výdavkov  projektu  „Modernizácia  hasičskej  zbrojnice  v obci 
Nesluša“. 

V Nesluši, dňa ......................... -----------------------------------
starostka obce

                                                  


