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Schválené dotácie 
 

Názov projektu:  Detské ihrisko v medziblokovom priestore 
Poskytovateľ pomoci:  Úrad vlády SR 
Žiadaná suma:          12 000€ 
Schválená dotácia:    8 800 € 
Vlastné zdroje:         14 912,48 € 
Stav projektu:  
Zmluva o poskytnutí dotácie podpísaná. Úrad vlády dotáciu poskytol. 
Práce sú zrealizované – ihrisko dokončené. Vyúčtovanie dotácie zaslané na Úrad vlády. Prebieha 
kontrola. 
Stav verejného obstarávania:  Vysúťažená cena 
VO na dodávateľa:  23 712,48 € - po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

„Veríme v Zábavu s.r.o.“ -  pred kontrolou VO 
 
 
 
 
Názov projektu:  Údržba futbalového miniihriska 
Poskytovateľ pomoci:  Úrad vlády SR 
Žiadaná suma:          20 000 € 
Schválená dotácia:   10 000 € 
Vlastné zdroje:            6 237,62 € 
Stav projektu:  
Zmluva o poskytnutí dotácie podpísaná. Úrad vlády dotáciu poskytol.  
Práce sú zrealizované – futbalové miniihrisko dokončené. Vyúčtovanie dotácie zaslané na Úrad 
vlády. Prebieha kontrola. 
Stav verejného obstarávania:  Vysúťažená cena 
VO na dodávateľa:  16 237,62 € - po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom „MARO, 

s.r.o.“ -  pred kontrolou VO 
 

 

 

Názov projektu:  Osvetlenie priechodov pre chodcov v Strážskom 
Poskytovateľ pomoci:  Rada vlády SR pre prevenciu kriminality 
Žiadaná suma:                                    20 914 € 
Schválená dotácia:                              6 000 € 
Vlastné zdroje (min. 20%) :               1 662,04  € 
Rozpočet bol pred podpisom zmluvy upravený v závislosti od výšky schválenej dotácie na 7 662,04 
€, čím sa uskutočnilo dodanie 2 osvetlení priechodov pre chodcov (Pri Lemone a Vihorlatskej 621). 
Stav projektu:  
Zmluva o poskytnutí dotácie podpísaná. Úrad vlády dotáciu poskytol. Vyúčtovanie dotácie 
zaslané. Prebieha kontrola.  
Stav verejného obstarávania:  Vysúťažená cena 
VO na dodávateľa:  7 682,14 € - pred kontrolou VO 
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Názov projektu:  Obnova klziska v Strážskom 
Poskytovateľ pomoci:  Úrad podpredsedu vlády SR 
Žiadaná suma:                          237 177 € 
Schválená dotácia:                   237 177 € 
Ďalšie zdroje financovania:     50 000 € z Úradu vlády 
Celkový rozpočet obnovy:    438 900 € 
Vlastné zdroje:                        151 723 € 
Stav projektu:  
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku podpísaná. Proces kontroly VO ukončený. Dotácia 
bola poskytnutá Úradom podpredsedu vlády SR. Zaslané vyúčtovanie dotácie na Úrad 
podpredsedu vlády. Ukončená kontrola vyúčtovania bez nedostatkov. 
Stav verejného obstarávania:  Vysúťažená cena 
VO na dodávateľa:  438 900 € - po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

„PRIMACHLAD, s.r.o.“ -  proces kontroly s kladným výsledkom 
 

Názov projektu:  Vybudovanie zavlažovacieho systému a úprava druhej hracej plochy 
v Strážskom na ulici Mládeže, parc. č. EKN 370,371, k.ú. Strážske 

Poskytovateľ pomoci:  Slovenský futbalový zväz 
Celkové výdavky:     30 764 € 
Žiadaná suma:          23 073 € 
Schválená dotácia:  15 000 € 
Vlastné zdroje:         min. 25% 
Popis projektu: 
Zavlažovanie ihriska 22 167  € 
Úprava ihriska 3 397 € 
Vybavenie ihriska – ochranné siete a striedačky 5 200 € 
Stav projektu:  
Dotácia schválená,  v zníženej výške 15 000 € . Zmluva po podpise so Slovenským futbalovým 
zväzom. Z dôvodu nižšej schválenej dotácie bolo realizované iba zavlažovanie ihriska. Dodávateľ 
PARKONA s.r.o. dodala dielo za 19 840,24 €, spoluúčasť 4 840,40 €. Práce ukončené. 
Stav verejného obstarávania:  19 840,24 € - po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

 

Názov projektu:  Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Strážske 
Poskytovateľ pomoci:  Environmentálny fond 
Žiadaná suma:                                    168 150 € 
Celkové náklady projektu:                177 000 € 
Vlastné zdroje (min. 5%) :                     8 850  € 
Schválená dotácia:                                90 000 € 
Vlastné zdroje:                                        4 736,38 € 
Stav projektu:  
Žiadosť o poskytnutie dotácie schválená. Zmluva s Environmentálnym fondom podpísaná. 
Zametací stroj dodaný.   
Stav verejného obstarávania: Verejné obstarávanie ukončené. Zohľadnili sme výšku schválenej 

dotácie pri výbere čistiaceho vozidla. Výherná spoločnosť 
NORWIT SLOVAKIA, spol. s r.o. dodala zametací stroj Mathieu 
MC 110 Azura Sweeper v cene 94 736,38 €. 
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Názov projektu:  Materská škola – prístavba a rekonštrukcia 
Poskytovateľ pomoci:  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
Žiadaná suma:                                    128 063,70 € 
Celkové náklady projektu:                128 063,70 € 
Schválená suma:                                 100 000 € 
Stav projektu:  
Schválená žiadosť na na dofinancovanie stavebných prác projektu prístavby a rekonštrukcie 
Materskej školy, konkrétne na dofinancovanie prístavby únikového schodiska, dofinancovanie 
terénnych úprav a interiérového vybavenia MŠ.  Vo na interiérové vybavenie na kontrole, VO 
stavebné práce pred zaslaním na kontrolu VO. 
Výzva č. 3/OÚMI/2020 – Podpora najmenej rozvinutých okresov. 

 

Názov projektu:  Prestrešenie amfiteátra v parku 
Poskytovateľ pomoci:  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
Žiadaná suma:                                    132 718 € 
Celkové náklady projektu:                132 718 € 
Vlastné zdroje (min. 0%) :                             0 € 
Stav projektu:  
Žiadosť o poskytnutie dotácie schválená. Výzva č. 4/OÚMI/2020 – Podpora najmenej 
rozvinutých okresov. Prebieha proces zazmluvnenia. 

 

Podané žiadosti o poskytnutie dotácie – na schvaľovaní 
Názov projektu:  Detské ihrisko v parku  
Poskytovateľ pomoci:  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
Žiadaná suma:                                    49 937,00 € 
Celkové náklady projektu:                49 937,00 € 
Vlastné zdroje (min. 0%) :                             0 € 
Stav projektu:  
Žiadosť o poskytnutie dotácie podaná v rámci Výzvy  5/OUMI/2021. Sú podané 2 žiadosti 
súbežne na jeden projekt. 

 

Zamietnuté dotácie  
Názov projektu:  Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v meste Strážske 
Poskytovateľ pomoci:  Ministerstvo vnútra SR, výzva č. II.KMV 2019 
Žiadaná suma:          61 219,49 € 
Schválená dotácia:                  0 €  
Stav projektu:  
Žiadosť nebola finančne podporená.  

 

Názov projektu:  Oprava miestnych komunikácii na ul. Mierová 
Poskytovateľ pomoci:  Ministerstvo financií SR 
Žiadaná suma:          15 000 € 
Schválená dotácia:            0 €  
Stav projektu:  
Žiadosť nebola finančne podporená.  
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Názov projektu:  Modernizácia verejného osvetlenia 
Poskytovateľ pomoci:  Ministerstvo financií 
Žiadaná suma:               15 000 € 
Min. spoluúčasť (10%):  1 500 € 
Stav projektu:  
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) v roku 2020 nebude 
poskytovať dotácie na individuálne potreby obcí a na všeobecne prospešné služby podľa Výnosu 
Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v 
pôsobnosti MF SR (ďalej len „výnos“). V roku 2020 Slovenskú republiku zasiahla pandémia 
ochorenia COVID-19, ktorá zásadným spôsobom negatívne ovplyvnila plnenie príjmov a čerpanie 
výdavkov rozpočtu verejnej správy. Vzhľadom na uvedené skutočnosti ministerstvo financií 
rozhodlo, že v roku 2020 neposkytne dotácie podľa § 1 a § 2 výnosu. 

 

Názov projektu:  Výstavba kompostoviska v meste Strážske 
Poskytovateľ pomoci:  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
Žiadaná suma:                                    400 000 € 
Celkové náklady projektu:                423 957 € 
Vlastné zdroje (min. 0%) :                  23 957 € 
Stav projektu:  
Žiadosť nebola podporená. 
Výzva č. 3/OÚMI/2020 – Podpora najmenej rozvinutých okresov. 

 


