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Dôvodová správa  

k 

návrhu na 5% spolufinancovanie  

projektu „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZ Fiľakovo“ 

 

 

                   Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove na svojom zasadnutí dňa 11.5.2017 prijalo uznesenie 

č. 35/2017, ktorým schválilo kúpu nehnuteľností z LV č. 4289 k.ú. Fiľakovo a to stavby súp.č. 2193 

– Dobrovoľná hasičská stanica a pozemku parc. CKN č. 1145/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

499 m2 z vlastníctva Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo, IČO : 36636916 do vlastníctva Mesta 

Fiľakovo v podiele 1/1 za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom vo výške 24.400,00 EUR. 

Účelom kúpy nehnuteľnosti bolo vyriešenie priestorových problémov, a to rekonštrukciou 

novonadobudnutých priestorov pre DHZ Fiľakovo, ktoré od 1. januára 2017 vykonáva svoju 

pôsobnosť aj v obci Šíd ako Spoločný dobrovoľný hasičský zbor mesta Fiľakovo a obce Šíd ( ďalej 

len „SpDHZ“). V súčasnosti riešime priestory potrebné pre SpDHZ na dvoch miestach v meste. 

Využívajú miestnosť v hasičskej stanici Fiľakovo na ulici Hollého 8 a garáž v priestoroch Filbyt s.r.o. 

Fiľakovo na ulici 1. mája 11.  

 

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo dňa 17.7.2017 Výzvu číslo VII. Prezídia Hasičského 

a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Základným cieľom 

projektu je podpora ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie 

stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc. 

Oprávneným žiadateľom je mesto Fiľakovo a oprávnenými aktivitami tejto výzvy je 

rekonštrukciu a modernizáciu dokončenej stavby, t. j. technické zhodnotenie budovy hasičskej 

stanice alebo hasičskej zbrojnice. Termínom uzávierky podania žiadostí o NFP je 31.8.2017. 

Maximálna výšku dotácie stanovilo MV SR na 30 000,00 €. Predpokladaná hodnota rekonštrukčných 

prác podľa projektovej dokumentácie sa stanovila na cca 45 000,00 €.  

Povinnou prílohou ŽoNFP je doklad o zabezpečení spolufinancovania vo výške najmenej 5 % 

z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov mesta. Mesto podá žiadosť o NFP, kde celková výška 

výdavkov projektu Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZ Fiľakovo bude 31 580,00 € z toho 

30 000,00 € dotácia a 1 580,00 € spolufinancovanie projektu. 

 

V súlade s uvedeným predkladáme Mestskému zastupiteľstvu vo Fiľakove nasledovný návrh 

na uznesenie: 

Uznesenie č. ........./2017 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A. schvaľuje 

zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu s názvom „Rekonštrukcia hasičskej 

zbrojnice DHZ Fiľakovo“ vo výške 5 % z celkových výdavkov, t.j. 1 580,00 € z vlastných 

prostriedkov mesta Fiľakovo. 

 

 

         PhDr. Andrea Mágyelová 

               prednostka MsÚ 

 


