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Dôvodová správa: 

 

Cieľom projektu „Prístavba k požiarnej zbrojnici Mliečno“ je prístavba k jestvujúcej stavbe 

požiarnej zbrojnice, ktorá má slúžiť na skladovanie hasičskej výstroji miestneho 

dobrovoľníckeho hasičského zboru. Navrhovaná prístavba má zlepšiť využiteľnosť 

vnútorných priestorov,  ako aj ich komfort a efektivitu využívania. Existujúca budova je 

jednopodlažná murovaná stavba,  nepodpivničená s plochou strechou, ktorá  priestorovo nie 

je dostačujúca ani na uskladnenie hasičskej techniky. Navrhovaná prístavba má slúžiť ako 

skladový priestor existujúcej požiarnej zbrojnice. Dispozične dopĺňa a nadväzuje na 

priestory požiarnej zbrojnice. V prístavbe je navrhnutá jedna veľká skladová miestnosť. Na 

základe vypracovanej projektovej dokumentácie je rozpočet na rekonštrukciu vo výške 

58 974,50 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 28 974,50 eur 

sú ako spolufinancovanie projektu a je ich potrebné zabezpečiť v roku 2018.   

 

 

Návrh uznesenia :   Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa  

22.08.2017 prerokovalo  projekt s názvom „Prístavba k požiarnej zbrojnici Mliečno“ a 

 

S c h v a ľ u j e  

 

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

požiarnej zbrojnici Mliečno“; so všetkými potrebnými prílohami v stanovenom 

termíne, 

 

2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
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3) 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 28 974,50 EUR. 

 

 

 

   

 

 

 

 


