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Legislatívne východiská:


podľa § 6 zákona č. 526/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov

podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových
pravidlách
verejnej
správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Prijaté uznesenia súvisiace s týmto materiálom:
Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta:

5% spolufinancovanie vo výške 1 500,00 EUR

Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 9a Nevyžaduje sa
ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 9a nevyžaduje sa
ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
Oznámenie osobného záujmu podľa ústavného Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní
zákona č. 357/2004 Z. z.:
orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je
povinný oznámiť svoj osobný záujem o vec
predtým, ako na rokovaní vystúpi.

Dôvodová správa k bodu
Zámer mesta na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky –
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Moldave nad Bodvou
Cieľ projektu: Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských
zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky
Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty zamerané na:
 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.
Maximálna výška dotácie: 30 000,- EUR

Požadovaná výška NFP
Celková výška
oprávnených výdavkov
(EUR)
Percento
spolufinancovania (%)
Výška spolufinancovania
z vlastných zdrojov (EUR)

30 000,00 EUR
5%
1 500, EUR

Na základe výzvy predkladáme mestskému zastupiteľstvu zámer mesta.
Hasičská zbrojnica v Moldave nad Bodvou slúži miestnemu zboru dobrovoľných hasičov
k aktivitám už niekoľko desiatok rokov. Spoločenská miestnosť starej zbrojnice je využívaná aj
inými miestnymi spolkami na spoločenské aktivity. Väčšina opráv a stavebných prác na tomto
objekte je vykonávaná v rámci dobrovoľných brigád miestnych občanov. Niektoré stavebné prvky
sú však už dávno po dobe životnosti a bez novej investície už nie je možné udržať ich
v prevádzkyschopnom stave. Ide predovšetkým o výplňové konštrukcie budovy (t.j. okná a vstupné
dvere), ktoré v rámci rekonštrukcie plánujeme vymeniť, havarijný stav vykazuje prehnitá strešná
konštrukcia, ktorá v rámci rekonštrukcie bude nahradená novou drevenou strešnou konštrukciou
s novou krytinou a dažďovými zvodmi. Nebezpečné sú tiež elektrorozvody a zvlášť nebezpečné je
zvetralé murivo nefunkčného komínového telesa, ktoré bude odstránené.

Návrh na uznesenie
Uznesenie č. ..../2017 z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 23.08.2017 Mestské
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu


schvaľuje

projektový zámer: predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
v Moldave nad Bodvou
 schvaľuje
zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti


schvaľuje

spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov vo výške 1500,00
Eur.
Návrh uznesenia je prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania
podmienok zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 7. v znení neskorších predpisov.

