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Dôvodová správa: 
 

Hlavným cieľom projektu „Novostavba dvojgaráže pre hasičskú techniku“ je výstavba 

dvojgaráže v Šamoríne. S novými garážami sa vyrieši problém  garážovania existujúcej 

techniky, momentálne je menej garážových státí ako techniky. Stavbou nových garáží, 

garážových státí sa vytvoria podmienky na možnosť rozšírenia vozového parku. V zimnom 

období  sa kráti čas výjazdu, nakoľko na technike sa nevytvorí námraza,  možnosť 

predhriatia motora, čím sa zlepší štartovanie motora, technika v zimnom období sa nemusí 

odvodniť. V lete sa neprehrejú tlakové nádoby, uložené v hasičskej technike.   V posledných 

rokoch sa zvyšuje počet zásahov,  a to nie len pri  požiaroch, dopravných nehodách, 

technických zásahoch pri  záchrane z vody, ale aj pri mimoriadnych udalostiach v lodnej 

doprave ( napr. požiar osobných lodí: Družba, OLTENITA, zrážka osobnej lode s 

remorkérom, ako aj náraz výletnej lode do hrádze prívodného kanála VD Gabčíkovo). 

 

Všeobecne môžeme skonštatovať,  že „ Požiarna zbrojnica“ bude krajšia, lepšia a hlavne  

rýchlejšia“ 

 

Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie je rozpočet na rekonštrukciu vo výške     

84 052,94 Eur s DPH. Z týchto finančných prostriedkov žiadame v roku 2017 Ministerstvo 

vnútra SR o dotáciu vo výške 30 000,00 Eur. Finančné prostriedky vo výške 54 052,94 eur 

sú ako spolufinancovanie projektu a je ich potrebné zabezpečiť v roku 2018.   
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Návrh uznesenia :  Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 

22.08.2017 prerokovalo  projekt s  názvom „Novostavba dvojgaráže pre hasičskú 

techniku“ a 

 

S c h v a ľ u j e  

 

1)  predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu „Novostavba 

dvojgaráže pre hasičskú techniku“ so všetkými potrebnými prílohami v stanovenom 

termíne, 

 

2) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v 

súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške 5% z celkových oprávnených 

výdavkov na projekt t. j. vo výške 54 052,94 EUR. 

 

3)        zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančnej  

            pomoci; 

 

 

 

 


