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1)  

 Dôvodová správa 

 

Dňa 07. 05. 2019 zverejnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky výzvu  číslo V. 

Prezídia hasičského a záchranného zboru 2019 (ďalej P HaZZ) na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky. 

 

Účelom výzvy je podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, 

rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel  hasičských staníc 

a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 3. zákona  č. 526/2010 Z. z. 

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

 

V rámci obdobnej výzvy v predchádzajúcom období sme predložili 5 žiadostí 

o poskytnutie dotácie na rekonštrukcie a obnovy hasičských zbrojníc na projekty: 

„Rekonštrukcia a obnova hasičskej zbrojnice v Starej Turej“ nachádzajúcej sa na Mýtnej 

ulici, „Rekonštrukcia a obnova hasičskej zbrojnice v Topoleckej“, „Rekonštrukcia a obnova 

hasičskej zbrojnice v Papradi“, „Rekonštrukcia a obnova hasičskej zbrojnice v Drgoňovej 

Doline“ a „Rekonštrukcia a obnova hasičskej zbrojnice v Súši“. Všetkých 5 žiadostí bolo 

mestu schválených. Rekonštrukcie 3 zbrojníc už boli zrealizované, Papraď a Topolecká budú 

z dôvodu rozsiahlejších plánovaných prác ukončené neskôr.  

 

V súčasnosti sa chceme zapojiť do ďalšej výzvy na Rekonštrukciu a modernizáciu  

hasičskej zbrojnice v Starej Turej – 2. etapa, nakoľko budova tejto hasičskej zbrojnice potrebuje 

ďalšie finančné prostriedky na obnovu strechy a fasády budovy. Tieto práce nezahŕňala 1. etapa 

rekonštrukcie budovy.   

 

Pre projekt 2. etapy rekonštrukcie je možné požiadať o dotáciu vo výške do 30 000 € so 

spolufinancovaním vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov 

alebo iných ako verejných prostriedkov.  

 

Pre hasičskú zbrojnicu sú spracované cenové ponuky, kde pôjde o bežné výdavky na 

opravu a údržbu, kde nie je potrebné stavebné povolenie. Pri Hasičskej zbrojnici v Starej Turej 

je nevyhnutná oprava strechy a fasády budovy. Cenová ponuka je vypracovaná spoločnosťou 

VEA vo výške 31 290 € a spoluúčasť mesta vo výške 1 564,50 €. 

 

Hlavným cieľom pri obnove hasičskej zbrojnice je zvýšiť ochranu pred požiarmi. 

 

Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP a Kancelária primátora mesta taktiež odporúčajú MsZ 

predmetný materiál schváliť. 
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2) 

Návrh uznesenia  

  

     

Uznesenie číslo ................/ 2019 

  

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 6.6.2019 prerokovalo návrh na 

odsúhlasenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie  prostredníctvom  rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva vnútra SR podľa zákona č.526/2010 v zmysle Výzvy číslo V. Prezídia hasičského 

a záchranného zboru 2019 na projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia  hasičskej zbrojnice 

v Starej Turej – 2. etapa 

a tento: 

 

a) schvaľuje v nasledovnom rozsahu: 

 

1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií 

v znení neskorších predpisov, v zmysle Výzvy číslo V. Prezídia hasičského 

a záchranného zboru 2019 na projekt: Rekonštrukcia a modernizácia  hasičskej 

zbrojnice v Starej Turej – 2. etapa 
2.  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutých nenávratných 

finančných prostriedkov  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Ide o spoluúčasť 

na projekte vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov vyššie uvedeného projektu. 

 

 

Z: Mestský úrad 

Termín: v súlade s výzvou číslo V. 

Prezídia hasičského a záchranného zboru 

2019 na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie z rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky  

  

 

Dňa: 31.05.2019 

Vypracoval: Jaroslav Martinus, referent pre CO a krízové riadenie 

Schválila: Mgr. Lívia Boorová, vedúca Kancelárie primátora mesta 

 


