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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 
 

schvaľuje 
1. podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky, 

ktorá je prílohou tohto uznesenia, 
2. rezervovanie finančných prostriedkov v prebytku rozpočtu mesta na rok 2017 na opravu 

strechy MsÚ Trebišov v objeme 6 047,00 EUR, 
3. záväzok po ukončení verejného obstarávania – prostredníctvom rozpočtovej zmeny v priebehu 

roka 2017 – presunúť finančné prostriedky z prebytku rozpočtu do výdavkovej časti rozpočtu 
mesta na rok 2017 na spolufinancovanie projektu „Oprava strechy MsÚ Trebišov“ v objeme 
najviac 6 047,00 EUR s DPH. 

 
Výška celkových výdavkov:     19 547,00 EUR s DPH 

Výška požadovanej dotácie:     13 500,00 EUR s DPH 
Výška spolufinancovania:       6 047,00 EUR s DPH 
Spôsob spolufinancovania projektu:     vlastné zdroje 

 
 
         
Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 
Spracoval:  Ing. Jozef Ferjo, referent pre miestny rozvoj 
 
 
V Trebišove, dňa 16.3.2017  
 

predkladateľ 



Dôvodová správa k Žiadosti o dotáciu pre projekt „Oprava strechy MsÚ 
Trebišov“. 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie podľa    
§ 1 a § 2 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky.  

Maximálna výška dotácie je 13 500 EUR, minimálna 1 000 EUR. 

Spoluúčasť žiadateľa musí tvoriť minimálne 10% z rozpočtových nákladov. 

Termín na vyhodnotenie žiadostí je spravidla 31. júl bežného roka. 

Mesto Trebišov je oprávneným žiadateľom. Vedenie Mesta Trebišov sa plánuje do danej výzvy zapojiť 
s projektom „Oprava strechy MsÚ Trebišov“. 

Obhliadkou strechy nad 5. NP boli zistené miesta zatekania. Povrch jestvujúcej hydroizolácie je 
zvetralý, nefunkčný, s početnými bublinami a prasklinami. Zatekaním dažďovej vody cez strešnú 
konštrukciu došlo k poškodeniu omietok a výplní stavebných otvorov. 

Na streche sa zrealizuje výmena strešnej krytiny. Strechu zateplíme, nakoľko jestvujúce 
tepelnoizolačné vrstvy v pôvodnom strešnom plášti nie sú v dostatočnej kapacite. Zateplenie 
navrhujeme zo strešného stabilizovaného polystyrénu EPS o hrúbke 150 mm. Ako hydroizolačnú 
vrstvu navrhujeme fóliu FATRAFOL 810, ktorá bude celoplošne rozvinutá na vodorovnej ploche 
strechy a na atikových stenách. Fólia bude kotvená do nosnej konštrukcie strechy kotvami EJOT. Ako 
separačná vrstva medzi polystyrén a fóliu  bude použitá geotextília o objemovej hmotnosti 200 g/m3.    

             

Výška celkových výdavkov:     19 547,00 EUR s DPH 

Výška požadovanej dotácie:     13 500,00 EUR s DPH 
Výška spolufinancovania:       6 047,00 EUR s DPH 
Spôsob spolufinancovania projektu:     vlastné zdroje 
 
 

Spracoval: Ing. Jozef Ferjo, referent pre miestny rozvoj 

 

 



    Príloha 

Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva financií Slovenskej republiky 

Názov žiadateľa 
Mesto Trebišov 

Adresa žiadateľa 
(Ulica, PSČ, Obec, Okres, Kraj) 

M. R. Štefánika 862/204, 075 25, Trebišov, okres Trebišov, kraj Košický 

IČO žiadateľa 
00331996 

Bankové spojenie 
SK 82 5600 0000 0042 4136 6001 
Účel použitia dotácie 
(Názov akcie) 

Oprava strechy MsÚ Trebišov 

Rozpočtované náklady v bežnom roku 
 
 
19 547 EUR 

Z toho: iné zdroje žiadateľa  
(min. 10 % z rozpočtovaných nákladov) 

 
6 047 EUR 

Týmto žiadam Ministerstvo financií Slovenskej republiky o poskytnutie dotácie na 

financovanie uvedenej akcie v sume: 

Kapitálové výdavky  
 
0,‐ 

Bežné výdavky  
 
13 500 EUR 

Vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa 

Vyhlasujem,  že  všetky  údaje  uvedené  v tejto  žiadosti,  sú  pravdivé  a úplné  a finančné 

prostriedky sa použijú na účel, na ktorý boli poskytnuté. 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu žiadateľa:   PhDr. Marek Čižmár 

Telefón, fax, e‐mail:   0566722665, 0566726668, primator@trebisov.sk 

Dátum:  

  Otlačok pečiatky žiadateľa 

  a podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa 


