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Na rokovanie MsZ 
dňa  23.01.2020 

  
Materiál č.   

  
     

Návrh 
na schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na projekt: 
„Oprava havarijného stavu radových rodinných domov 

 v rómskej komunite Poštárka v Bardejove“ 

Na základe:     
Mimo plánu zasadnutí MsZ     

  Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove 
po prerokovaní  
 
schvaľuje  

- text uznesenia v prílohe 
 

  
    

Predkladá: 
Ing. Juraj Popjak 
prednosta MsÚ 

   

   
    

Spracovateľ:    
Mgr. Alena Gibeľová, 
útvar stratégií a projektového manažmentu 
Ing. Ján Novotný,  
vedúci odboru rozvoja mesta 

  
  
  

    

Spravodajca:    
Ing. Ján Novotný,  
vedúci odboru rozvoja mesta 

  
  
  

 
 
 

   

Prerokované:    
- na porade primátora dňa 10.01.2020 
  
       

Prizvať:       
 

       

V Bardejove:  21.01.2020 
 
 



Dôvodová správa 
 
Základné informácie o výzve: 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o 
poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 18. decembra 2019 vyhlásil  výzvu na 
predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie 
mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2020.  
Kód výzvy: USVRK-KUS-2019/001687-001 

Na projekty je k dispozícii 750 000 EUR, termín uzávierky je 1. február 2020.  

 
Minimálna výška dotácie:    1.000,00 EUR.  
Maximálna výška dotácie:  20.000,00 EUR.  
Výška spolufinancovania:  minimálne 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov  
 
V rámci oprávnených aktivít, ktoré môžu byť podporené prostredníctvom tejto výzvy (na 
účely podľa § 2a zákona č. 526/2010 Z. z.) je o. i.: 

b) zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi 
komunitami, opravu a rekonštrukciu bytov a sociálneho bývania, projektovú 
dokumentáciu k bytom nižšieho štandardu, vnútorné dovybavenie a sklady paliva k 
bytom nižšieho štandardu, 

 
 
Základné informácie o projekte: 
V súlade s oprávnenou aktivitou Mesto Bardejov pripravuje žiadosť o poskytnutie dotácie na 
projekt: „Oprava havarijného stavu radových rodinných domov v rómskej komunite Poštárka 
v Bardejove“. 
Projektom sa docieli zabezpečenie technickej vybavenosti v osídlení s marginalizovanou 
rómskou komunitou na sídlisku Poštárka v  Bardejove. Odstráni sa havarijný stav strešného 
plášťa rodinných domov v radovej zástavbe za účelom zlepšenia životných podmienok a 
kultúry bývania obyvateľstva danej lokality. Rekonštrukciou strechy sa zamedzí 
znehodnocovaniu vlastnej strešnej a stropnej konštrukcie, škodám na bytových domoch, 
vzniku plesní a infekčných chorôb, ale zároveň sa zlepší kvalita bývania v celom dome. 
Mesto Bardejov v roku 2018 realizovalo obdobný projekt, na ktorý dostalo dotáciu z MV SR 
vo výške 12.000,- EUR a tento projekt je jeho pokračovaním. 
 
Maximálna výška požadovanej dotácie:  20.000,00 EUR 
Výška spolufinancovania projektu 5%:   1.052,64 EUR 
Spolu celkové oprávnené výdavky: 21.052,64 EUR 
 
 
Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje: 
 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom „Oprava 
havarijného stavu radových rodinných domov v rómskej komunite Poštárka 
v Bardejove“. 

b) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 5 % t. j. 1052,64 
EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú stanovené vo výške 
21.052,64 EUR 

c) zabezpečenie financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú 
v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 


