
Dôvodová správa 

 

Predloženie žiadosti o dotáciu 

Názov projektu: „Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v telocvični na ZŠ 

Mocsáryho vo Fiľakove“ 

Mesto Fiľakovo pripravuje žiadosť o dotáciu v rámci Výzvy na predloženie žiadostí o 

poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na 

rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, 

rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018.  

Termín predloženia kompletnej žiadosti o dotáciu je 15.05.2018 (žiadosť musí byť na 

ministerstve.) 

Koncom apríla 2018 bol doručený Stavebný rozpočet, chýba projektová dokumentácia (ktorá 

však nie je povinnou prílohou žiadosti), podľa ktorej by sa dali určiť základné informácie – 

poloha, rozmery, technické parametre, aktuálny stav riešených miestností. 

Celkové náklady projektu: ......... 45 846 EUR 

Požadovaná dotácia: .................. 41 261 EUR 

Spolufinancovanie: .......................4 585 EUR 

V súčasnosti na Základnej škole L. Mocsáryho (pre dve ZŠ na Farskej lúke) sú sociálne 

zariadenia telocvične nefunkčné, nebezpečné. Telocvičňa je počas týždňa a aj víkendov plne 

obsadená a využívaná. Nie je možnosť sa po cvičení osprchovať, obkladačky opadávajú, 

omietka je stále prevlhčená – prostredie je zdraviu nebezpečné. Okná sú nevyhovujúce, 

nespĺňajú svoj účel. Chýbajú bojlery, sú poškodené potrubia, stupačky, odbočky, resp. kolená 

boli nesprávne zamontované, evidujeme nedostatky v technickom riešení detailov. 

Nevyhovujúci stavebno-technický stav ohrozuje aj funkčnosť ďalších tried, miestností na 

prízemí. Stavebný rozpočet sa vzťahuje na dve sociálne zariadenia (sprchovacie kúty, WC, 

umývadlá), pre dievčatá a samostatne pre chlapcov. Miestnosti sú rovnaké, 2 x 39,1 m2 .  

V rámci projektu plánujeme komplexnú rekonštrukciu dvoch miestností, umiestnenie dvoch 

bojlerov – rekonštrukciu sociálnych zariadení a sanitnej inštalácie v objekte telocvične ZŠ. 

Jedná sa o nasledovné stavebné práce: búranie dlažby – 78,20 m2, obkladov – 162 m2, okna, 

vysekávanie múrov, demontáž záchoda – 2 ks, demontáž umývadiel – 12 ks, demontáž 

sprchovej kabíny – 12 ks, montáž nových sanitárnych zariadení, položenie kanalizačného 

potrubia, montáž prípojky, izolácie, elektroinštalačné práce, svietidlá, demontáž a montáž okien 

(4 ks) a dverí (8 ks), montáž obkladov – 162 m2 a dlaždíc – 78,20 m2, finálna úprava povrchov 

(maľby – 135,1 m2), dodávka a montáž elektrických bojlerov 150 litrového (do riešených 

miestností) a 60 litrového (do kabinetu učiteľov). 

 



Je nevyhnutnou prílohou žiadosti Výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva o súhlase 

s výškou spoluúčasti – celková suma spolufinancovania: 4 585 EUR. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove schvaľuje predloženie žiadosti o dotáciu s názvom 

projektu: „Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v telocvični na ZŠ Mocsáryho vo Fiľakove“ 

a súhlasí s výškou spoluúčasti 4585,00 € uvedenou v žiadosti. 

 

Vypracovala: Ing.arch. Erika Anderková, 07.05.2018 vo Fiľakove 

 


