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Podanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok 

1. Budova ľudovej školy – Zvýšenie energetickej 
účinnosti budovy formou inteligentného riadenia 
energie 

2. Rekonštrukcia domu smútku Nižná Slaná 
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Spracoval: Mgr. Tomáš Ladňák, projektový referent 
Obsah materiálu: 1. Návrh na uznesenie 

2. Dôvodová správa 

 
Návrh na uznesenie: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej 

A. schvaľuje 
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt: 
„Obnova budovy ľudovej školy“, v rámci vyhlásenej výzvy s kódom 
02I02-29-V01, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom 
rozvoja obce a platným územným plánom obce. 
 
B. schvaľuje 
zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 
minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov. 
 
C. schvaľuje 
zabezpečenie ďalších výdavkov nad rámec oprávnených výdavkov 
projektu, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú 
nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 
 

 



Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej 
A. schvaľuje 
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt: 
„Rekonštrukcia Domu smútku Nižná Slaná“, v rámci vyhlásenej výzvy s 
kódom 02I02-29-V01, pričom ciele projektu sú v súlade s platným 
programom rozvoja obce a platným územným plánom obce. 
 
B. schvaľuje 
zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 
minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov. 
 
C. schvaľuje 
zabezpečenie ďalších výdavkov nad rámec oprávnených výdavkov 
projektu, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú 
nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 



O B E C  N I Ž N Á  S L A N Á  
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Dôvodová správa 
 
Obec Nižná Slaná si nechala zhotoviť na základe Plánu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja a plánu investičných akcií obce projektové dokumentácie, ktoré už Obec Nižná Slaná 
má k dispozícii a sú zabezpečené. Keďže však tieto projektové dokumentácie plánuje Obec 
Nižná Slaná realizovať formou nenávratnej finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov, je 
nutné najprv pred vôbec schválením a zamýšľaním sa nad realizáciou podať žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok.  

Obec Nižná Slaná na základe toho plánuje podať žiadosti v rámci vyhlásenej výzvy s 
kódom 02I02-29-V01: Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov 
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo 
chránených budov. V prípade neúspechu v danej výzve sa má Obec Nižná Slaná záujem 
uchádzať o iné nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov, aby však naplnila 
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja a priority obce, musí obec Nižná Slaná využiť všetky 
existujúce možnosti na zveľadenie a skrášlenie obce.  


