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Dôvodová správa: 

Dotácia na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi 

 

Informačný základ materiálu – hlavný obsah materiálu: 

V roku 2017 Mesto Leopoldov požiadalo o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 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. Dotácia nám nebola 

pridelená.  

 

Dňa 20.02.2018 bola vyhlásená Výzva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s cieľom podpory 

ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských 

staníc a hasičských zbrojníc. Minimálna výška dotácie na projekt je 5 000,-  €, maximálna výška 

dotácie nesmie prekročiť sumu 30 000,- €. Oprávneným žiadateľom je obec. Dotáciu možno 

poskytnúť na projekty zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu dokončenej stavby, t.j. 

technické zhodnotenie budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice. 

Mesto Leopoldov plánuje výstavbu novej požiarnej zbrojnice, na ktorú je v rozpočte mesta v roku 

2018 vyčlenených 130 000,- €. Z tohto dôvodu podávame opätovnú žiadosť o  dotáciu z vyhlásenej 

výzvy MV SR s cieľom podpory ochrany pred požiarmi. 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame Mestskému zastupiteľstvu schváliť predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok z vyhlásenej výzvy MV SR s cieľom podpory ochrany pred požiarmi. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 

1.  

a) Predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky „Výzva číslo VI. P. HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo 

štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky“, cieľ projektu: Podpora  ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, 

rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc. 

b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie. 

c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami 

poskytnutia dotácie a to vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov.  

d) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Leopoldov. 

 

2. Súhlas so záväzkom, že vlastnícke právo k pozemku parcela KN-C číslo 2645/7 – ostatná plocha, 

na ktorej bude postavená stavba budovy Požiarnej zbrojnice a vlastnícke právo k stavbe Požiarnej 

zbrojnice, ktorá bude z časti financovaná z dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

„Výzva číslo VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ sa nezmení  



najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia výstavby, vlastníkom daných nehnuteľností 

zostane Mesto Leopoldov. 

 

3. Súhlas so záväzkom, že dokončenú stavbu budovy Požiarnej zbrojnice, ktorá bude z časti 

financovaná z dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky „Výzva číslo VI. P HaZZ 2018 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ bude využívaná na účel, na ktorý bola dotácia 

poskytnutá a to najmenej po dobu desiatich rokov od nadobudnutia/dokončenia stavby. 

 


