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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 19.06. 2019 
 

K bodu:             Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho   
                                    rozpočtu pre projekt: 
                                    „Obnova hasičskej zbrojnice Kľúčové“, spolufinancovanie 
Spracoval:   Ing. Andrea Ondrejičková – projektový manažér 
Schválil:      Mgr. Jarmila Raftlová – prednostka úradu 
Predkladá:  Ján Gabriš – zástupca primátora mesta 
Počet výtlačkov:  20 
Rozdeľovník:  členovia MsZ – 13 x 
   zástupca primátora mesta 
   prednostka MsÚ 
   MsÚ – oddelenie správne, soc. vecí, podnikania, životného prostredia a  
    kultúry 
   MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku 
   MsÚ – odd. výstavby a územného plánovania 

- hlavný kontrolór 
- vedúci VPS m. p. o. 

 
Materiál obsahuje: Dôvodovú správu - Informáciu o predložení Žiadosti o poskytnutie 
dotácie zo štátneho rozpočtu  
                                  
             
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu: 
 
1. Berie na vedomie informáciu o predložení Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho 
rozpočtu pre projekt:  „Obnova hasičskej zbrojnice Kľúčové“ 
 
2.  Schvaľuje 
a) predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu: „Obnova 
hasičskej zbrojnice Kľúčové“,  v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky za účelom podpory 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) bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 
Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky; 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
c) finančnú spoluúčasť k projektu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice z vlastných prostriedkov 
a to najmenej vo výške 5% z celkových výdavkov projektu. 
 
 
 

 
 



 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

Informácia  o predložení Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu            
pre projekt: „Obnova hasičskej zbrojnice Kľúčové“ 

 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 07.05.2019 Výzvu číslo V. P HaZZ 2019 na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva vnútra SR. Účelom 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 SR. 
 
V rámci tejto výzvy sú oprávnené nasledovné aktivity: 
- výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu dokončenej stavby, t. j. technické zhodnotenie budovy 
hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice (stavbu, nadstavbu, prístavbu, stavebné úpravy, drobné 
stavby v zmysle stavebného zákona) 
- 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, výmena výplňových otvorových konštrukcií, 
rekonštrukcia a modernizácia technického, energetického alebo technologického vybavenie a zariadení 
objektu (najmä výmena vykurovacích kotlov a telies a vnútorných inštalačných rozvodov, 
klimatizačného zariadenia) 
 
Jednou z podmienok podania žiadosti je, aby žiadateľ, t. j. mesto Nemšová malo dobrovoľný hasičský 
zbor zaradený do kategórie „C“ natrvalo. Toto zaradenie Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nemšová 
získal 07.02.2018. 
 
 
Hasičská zbrojnica v Kľúčovom bola postavená v roku 1969 a v súčasnosti nezodpovedá štandardom 
vybavenosti hasičskej zbrojnice. Objekt je poškodený poveternostnými vplyvmi a je nutná obnova 
niektorých nevyhovujúcich častí z pohľadu bezpečnosti a energetickej náročnosti objektu.  
 
Prostredníctvom obnovy hasičskej zbrojnice v Nemšovej, miestnej časti Kľúčové  sa zrealizuje: 
- nová povrchová úprava fasády 
- všetky vonkajšie a vnútorné okná a dvere budú vymenené za nové plastové,  
- 2 garážové brány sa zrušia a nahradia sa vstupnými dverami 
- ostávajúce 2 garážové brány sa ošetria novým náterom a dodatočne sa zateplia z interiérovej strany 
- výmena svietidiel v interiéry a tiež v exteriéry vrátane vypínačov 
- vymaľovanie celého interiéru 
 
Výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 12 000 000,00 EUR, pričom 
maximálna výška dotácie na 1 projekt je 30 000,00 Eur. 
 
Rozpočet k Žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt:  „Obnova hasičskej zbrojnice Kľúčové,“ je 
vo výške 32 090,64 Eur s DPH. 
 
Z celkových výdavkov projektu predstavuje spoluúčasť mesta Nemšová na financovaní projektu 
čiastku vo výške 2 090,64 Eur s DPH. 

 
Vypracovala: Ing. Andrea Ondrejičková 


