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Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok a spolufinancovania projektu 

„Zvýšenie kvality služieb a hygienického štandardu 

Viacúčelovej sály v meste Strážske“ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:                 Ing. Lucia Harmanová, referent pre projekty a granty 

Predkladá:         Ing. Dušan Cacara, prednosta Mestského úradu 

Materiál určený pre: Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 



Dôvodová správa 
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 a Prioritnú 
os 7 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 
Integrovaného regionálneho operačného programu na Podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych 
inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19. 
 
Kód výzvy: IROP- PO7-SC77-2021-75 
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na 
výzvu je 14 850 600 EUR. 
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 10.08.2021 
Dátum uzavretia výzvy: 25.11.2021 
 
Typ výzvy: uzavretá 
 
Link s bližšími informáciami o výzve:  
https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/irop-po7-react-eu/vyzva-react-
eu/ 
 
Základné informácie o projekte:  
Hlavným cieľom projektu je úprava vnútorných priestorov viacúčelovej sály, ktorá je súčasťou zástavby 
kultúrno-spoločenského objektu v meste Strážske, za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb a 
zlepšenia hygienických štandardov. 
Práce zahŕňajú odstránenie súčasného obkladu aj dlažby vrátane likvidácie a odvozu na skládku, 
demontáž starej sanity, kompletná výmena elektroinštalácie, úprava povrchu muriva (povrchová 
úprava – lepidlo, sieť, sadrová omietka), obklad a nové podlahy, nové stropné SDK kazetové podhľady. 
Na prechody medzi jednotlivými miestnosťami budú použité nové obložkové dvere. 
Súčasťou projektu je aj vytvorenie zázemia pre účinkujúcich, nové sedenie pre obecenstvo, šatne, 
bezdotykový dávkovač dezinfekcie na ruky s teplomerom a germicídny žiarič. 
 
Celková výška oprávnených výdavkov: 200 966,46 eur 
 
Max výška nenávratného finančného príspevku: 200 000 eur 
 
Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu: 

- 95% nenávratný finančný príspevok,  
- 5% vlastné zdroje žiadateľa.  

 
Oprávnení žiadatelia: - obce  
 

 Mesto Strážske podalo dňa 25.11.2021 žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku  pre projekt s názvom „Zvýšenie kvality služieb a hygienického štandardu Viacúčelovej sály 
v meste Strážske“. 

 

 Povinnou prílohou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je uznesenie 
mestského zastupiteľstva o predložení žiadosti a zabezpečení finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie projektu. 

https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/irop-po7-react-eu/vyzva-react-eu/
https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/irop-po7-react-eu/vyzva-react-eu/


Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Strážskom schvaľuje : 

- predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zvýšenie kvality služieb 
a hygienického štandardu Viacúčelovej sály v meste Strážske“ v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC77-
2021-75, 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu s názvom 
„Zvýšenie kvality služieb a hygienického štandardu Viacúčelovej sály v meste Strážske“ vo 
výške 5% z celkových oprávnených výdavkov vo výške 10.000,- eur, 

- realizáciu projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu. 

 
 

V Strážskom, 02.12.2021 
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