
   Vec: 

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijnej situácie.  

 

1. Identifikačné údaje zriaďovateľa 

a) Názov: Obec Sokoľ 

b) adresa sídla: Obecný úrad Sokoľ, Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ, 

c) kód zriaďovateľa pre financovanie: 0522031, IČO: 00324752 

d) právna forma:  

e) štatutárny zástupca: Ing. Martina Dutková PhD. starostka obce 

f) komtakt: tel. 055/7290470 e-mail: starosta.sokol@gmail.com 

 

2. Identifikačné údaje školy  pre ktorú sa finančné prostriedky žiadajú  

a) názov: Základná škola Sokoľ, 

b) adresa sídla: Kamenná 1, 044 31 Sokoľ, 

c) IČO: 710061757 

d) meno, priezvisko a titul riaditeľa školy: Mgr. Ladislav Petras 

 

3. Podrobný popis vzniknutej havarijnej situácie a príčin jej vzniku: 

  Okná – popis stavu: Osadené okná na sociálnych zariadeniach a šatni zodpovedajú veku 

predmetnej budovy. Zdvojené rámy okien sú nahnité aj napriek tomu, že boli niekoľkokrát 

ošetrené náterom. Predmetné rámy okien už nie sú v stave, aby plnili funkciu tesnosti a tým 

spôsobujú v zimných mesiacoch značné úniky tepla. Sklenené výplne sú pôsobením slnka 

a vekom prepálené a veľmi krehké, čím pri najmenšom náraze môžu spôsobiť úrazy žiakov 

alebo personálu školy. Tieto okná momentálne plnia už len presvetľovaniu funkciu a je 

problém ich využívať aj na vetranie miestnosti.  

  Sociálne zariadenia – popis stavu: Sociálne zariadeniach a šatňa zodpovedajú veku 

predmetnej budovy. Zariadenia na osobnú hygienu sú v pôvodnom a už schátralom stave, 

miestami opadáva obklad stien, taktiež dochádza k ich praskaniu. V nevyhovujúcom stave 

sú aj omietky a maľovka. Sanita je tiež pôvodná. Je badateľné jej pretekanie, čo spôsobuje 

vyššie finančné náklady na prevádzku školy. Z týchto dôvodov nie je zabezpečená ľahká 

čistiteľnosť podláh a obkladov čo zaznamenala aj kontrola Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva.  

 Chodník ku škole: Chodník ku škole je tiež v nevyhovujúcom stave. Je problém po ňom 

chodiť. Povrch je nerovný a je položený cca 20 cm nižšie ako okolité podložie. Pri 

nepozornosti žiakov sa vyskytli aj ich pády, zatiaľ bez vážnejších následkov. 

 

4. Predpokladané nevyhnutné náklady na odstránenie havarijnej situácie (preukazujú 

sa cenovou ponukou): 

 

Predpokladané bežné výdavky v sume             

 

Predpokladané kapitálové výdavky v sume       

 

 

 



5. Objem finančných prostriedkov, ktorý zriaďovateľ školy poskytne z vlastných 

zdrojov (zo sumy uvedenej v bode 4): 

 

                                     Bežné výdavky           

                                     Kapitálové výdavky    

 

6. Objem finančných prostriedkov, ktorý zriaďovateľ školy požaduje od MŠVVaŠ 

(Rozdiel medzi sumou uvedenou v bode 4 a 5): 

                                    

                                     Bežné výdavky         

                                     Kapitálové výdavky   

 

7. Skutočnosti, ak zriaďovateľ školy požaduje finančné prostriedky na riešenie 

havarijnej situácie od iného subjektu verejnej správy a v akej výške:  

 

                                     Bežné výdavky           

                                     Kapitálové výdavky   

 

 

                                                                                                      ............................................ 

                                                                                                            podpis  zriaďovateľa 

 

 

Prílohy: 

 

1. Fotodokumentácia havarijnej situácie 

2. Doklad o tom, že objekt, v ktorom vznikla havarijná situácia, je majetkom zriaďovateľa 

a využíva sa na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

3. Stanovisko právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá označila udalosť za havarijnú 

situáciu, spolu s odôvodnením. Doklad o spôsobilosti právnickej osoby alebo fyzickej 

osoby vydať stanovisko s označením udalosti za havarijnú situáciu.   

4. Cenová ponuka, ktorá obsahuje náklady na jednotlivé práce, tovary a služby, ktoré sú 

potrebné vykonať a zabezpečiť na riešenie havarijnej situácie; cena práce, tovarov 

a služieb je vyjadrená v eurách vrátane dane z pridanej hodnoty. 

5. Zápisnica z kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 


