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Materiál na rokovanie 

31. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 11.4.2018 

  

 

 

 
Návrh na schválenie projektu s názvom „Rekonštrukcia Spoločnej 

hasičskej stanice so zbrojnicou v Šamoríne“ vrátane jeho spolufinancovania 

 
 

 

Predkladá :  Gabriel Bárdos, primátor mesta 

 

Spravodajca:  Ing. Imrich Tóth, predseda  FK  MsZ 

 

Vypracoval:  Kolektív pracovníkov MsÚ 

 

Prerokovala: Komisia finančná a správy majetku mesta dňa 28.03.2018 s 

odporúčaním na schválenie 

     

Dôvodová správa: 

 

Projekt „Rekonštrukcia Spoločnej hasičskej stanice so zbrojnicou v Šamoríne“ zahŕňa 

nasledovné: 

 

A. Opravu manipulačnej plochy pre hasičskú techniku (V súčasnosti cez popraskanú a 

prepadnutú betónovú plochu vsakuje dažďová voda do podložia pod betónovú plochu, čo 

spôsobuje stratu nosnosti a ďalšie sadanie pod ťažkou hasičskou technikou.  Opravou 

betónovej plochy okolo požiarnej studne, ktorá slúži na plnenie cisterien po zásahoch sa 

vyrieši problém zatekania dažďovej vody do studne z dekontaminačného priestoru 

hasičskej techniky.) 

B. Výmenu verejného osvetlenia areálu a prípojky NN (Výmenou skorodovaných stožiarov 

a modernizáciou osvetlenia dvora  sa zlepší bezpečnosť hasičov, zníži sa energetická 

náročnosť objektu a zníži sa poruchovosť osvetlenia celého areálu.) 

C. Osadenie novej posuvnej brány (Výmenou dvojkrídlovej manuálne ovládanej brány na 

posuvnú, diaľkovo ovládanú bránu s elektrickým pohonom sa zabezpečí rýchlejší výjazd 

hasičských jednotiek, zabráni sa vjazdu a prejazdu nežiaducich vozidiel a vstupu 

nepovolaných osôb do priestorov Spoločnej HS s HZ.) 

 

Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie je rozpočet na horeuvedené stavebné 

objekty  vo výške 31 783,51 Eur s DPH. Z týchto finančných prostriedkov žiadame v roku 

2018 Ministerstvo vnútra SR o dotáciu vo výške 30 000,00 Eur. Finančné prostriedky vo 

výške 1 783,51 Eur sú ako spolufinancovanie projektu a je ich potrebné zabezpečiť v roku 

2019.   
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Návrh uznesenia :   Mestské zastupiteľstvo na svojom plenárnom zasadnutí dňa  11.4.2018 

prerokovalo  projekt s názvom „Rekonštrukcia Spoločnej hasičskej stanice so zbrojnicou v 

Šamoríne“ a 

 

 

A/  S c h v a ľ u j e  

 

1)  predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu 

„Rekonštrukcia Spoločnej hasičskej stanice so zbrojnicou v Šamoríne“; 

 

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 poskytnutého NFP v 

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

oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 1 783,51 EUR. 

 

 

 B/  U k l a d á 

Mestskému úradu  

Odovzdať žiadosť o poskytnutie dotácie s názvom „Rekonštrukcia Spoločnej hasičskej stanice 

so zbrojnicou v Šamoríne“ so všetkými potrebnými prílohami v stanovenom termíne.  

 

 

Termín: do 30.4.2018   

Zodpovedný: Ing. Ervin Sármány     

 

 

 

 


