
Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti
Ministerstva financií Slovenskej republiky

02041439302

Odt lačok pečiatky ž iadateľa a podpis 
štatutárneho zástupcu ž iadateľa

Dátum: 28.03.2017

Názov ž iadateľa
Obec Košeca

Adresa ž iadateľa
Hlavná 36/100, 01864, Košeca, Ilava, Trenčiansky kraj

IČO ž iadateľa
00317390

Bankové spojenie

Účel použ it ia dotácie (Názov akcie)
Výmena strešnej krytiny, strešných žľabov a zvodov na budove Obecného úradu v Košeci

Rozpočtové náklady v bežnom roku (v €)
15 000 €

Z toho: iné zdroje ž iadateľa (v €)
1 500 €

Týmto žiadam Ministerstvo f inancií Slovenskej republiky o poskytnutie dotácie na f inancovanie
uvedenej akcie v sume

Kapitálové výdavky (v €)
0 €

Bežné výdavky (v €)
13 500 €

Vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa 
Vyhlasujem, že všetky údaje, uvedené v tejto ž iadost i, sú pravdivé a úplné a f inančné prostriedky sa
použ ijú na účel, na ktorý boli poskytnuté. 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu ž iadateľa: Radomír Brtáň 
Telefón, fax, e-mail: 0918461201, 042/4468023, starosta@koseca.sk 



Zdôvodnenie žiadosti

Strecha budovy obecného úradu je pokrytá pálenou škridlou, ktorá už je pod vplyvom svojho veku na
viacerých miestach popraskaná. V zimnom období sa po snehových zrážkach na povale často
nachádza nafúkaný sneh, čo spôsobuje poškodzovanie drevených krokiev a lát pod škridlou. Hrdzavé
(prederavené) žľaby a zvody už nedokážu dokonale odvádzať vodu zo strechy a z tohto dôvodu sa
poškodzuje murivo budovy (na viacerých miestach je zatečené a premáčané). 
Vedenie obce si uvedomuje akútnosť situácie a chce ju riešiť čo najskôr. Dotačné prostriedky
poskytnuté prostredníctvom Výnosu by obci veľmi pomohli zvládnuť opravu tohto havarijného stavu
majetku v blízkom časovom horizonte. 
Obec Košeca v tomto roku oslavuje 745. výročie prvej písomnej zmienky a preto by oprava strechy
obecného úradu nebola len funkčnou a kozmetickou záležitosťou. Realizáciou tejto opravy by vedenie
obce zároveň doplnilo niekoľko plánovaných aktivít (investičných, kultúrnych, športových,...), ktorými
chce samospráva pri príležitosti pekného výročia odmeniť svojich obyvateľov. 
Za podporu tejto žiadosti vopred ĎAKUJEME.

Zoznam vložených elektronických príloh
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