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– kúpa 9-miestneho špeciálneho motorového vozidla 
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Spracovateľ 

 

Ing. arch. Miloslav Šimánek Podpis: 

 

Dátum rokovania 

 

18.12.2017 

 

Dôvod predloženia 

 

Skvalitnenie  sociálnych služieb poskytovaných mestom Nováky 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie, podanie žiadosti sociálneho taxíka 

 

schvaľuje: 

- zámer podpory sociálneho taxíka a podanie žiadosti 

 

Ciele uskutočňovania aktivít a činností: 

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 

postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej 

osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo 

schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. 

  

Prepravná služba má riešiť spoločenskú potrebu zabezpečenia integrácie občanov s ťažkým 

zdravotným postihnutím odkázaných na individuálnu prepravu, tiež ju možno poskytovať 

fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom ovplyvňujúcim ich mobilitu a orientáciu 



(to znamená, že prepravnú službu môžu využívať aj fyzické osoby, ktoré majú problémy 

s mobilitou len krátkodobo, dočasne) v súlade s požiadavkou účelnosti, adresnosti 

a efektívnosti poskytovania pomoci. 

 

Občan je spravidla odkázaný na individuálnu prepravu, ak nie je schopný 

 

a) premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej 

dopravy a späť rovnakým spôsobom ako zdravý občan, 

b) nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej 

dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej 

dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy rovnakým spôsobom ako zdravý 

občan alebo zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia resp. nepriaznivého 

zdravotného stavu inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb 

a v prostriedku železničnej dopravy.  

c)  

Čiastkové ciele žiadosti o poskytnutie dotácie: 
 

- integrácia seniorov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanov 

s nepriaznivým zdravotným stavom do ostatnej populácie a života spoločnosti 

vôbec, 

- posun kvality života týchto občanov do nových dimenzií, 

- zabezpečenie ich kontaktu so spoločenským prostredím, 

- zabezpečenie možnosti návštev kultúrno-spoločenských a športových podujatí, 

- zapojenie sa do spoločenského života - prioritne imobilní a ťažko mobilní občania 

– tieto aktivity výrazne napomôžu zdravotne ťažko postihnutým občanom ku 

korekcií správania, k pocitom uvoľnenia napätia, spestrí sa ich život, sociálnu 

službu, ktorou je prepravná služba, 

- rozšírenie spektra poskytovaných sociálnych služieb v regióne o novú, 

- možnosť poskytovať sociálne služby aj občanom v teréne, 

- pomoc a zabezpečenie mobility občanom. 

 

Opis vozidla: 

Ide o nákup 9- miestneho špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou hydraulickou 

plošinou a ukotvením invalidného vozíka.  

Technické parametre vozidla:  

Motor:                                      1,6 cdti 

Počet miest:                              9 

ABS 

Obsah motora:                          1 598 cm3 (1,6 l) CDTI 

Výkon motora:                          88kw/120 k 

Emisná norma:                          EURO 6 

Výbava vozidla:                        štandardná 

Kotvenie vozíka 

Typ kotvenia:                            bodové/koľajnicové 

Upevnenie:                                kotvenie do podlahy automobilu 

Elektrohydraulická plošina: 

Maximálna nosnosť:                 320 kg 



Pohon:                                       elektrohydraulický 

 

 

 

Dotácia ide cez: 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately 

 

§ 3, ods. 1, písm. i) zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení 

zákona č. 393/2012 Z.z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Výdavky  na aktivity a činnosti súvisiace s účelom, na ktorý sa žiada dotácia   

 
Celkové výdavky 

Vlastné alebo iné 

zdroje 

Požadovaná suma 

dotácie 

34 250 eur 100 % 3 425 eur     % 30 825 eur     %        



Príloha č. 1  

k vyhláške č. 22/2011 Z. z. 

   v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z. 

Žiadosť 

o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu 

vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 

1. Informácie o žiadateľovi 

1.1. Identifikácia žiadateľa 

Názov žiadateľa; meno, 

priezvisko, titul, dátum 

narodenia, ak je žiadateľom 

fyzická  osoba  

mesto Nováky 

Právna forma** samospráva 

IČO** 00 31 83 61 

Sídlo (adresa***) Námestie SNP 349/10 

PSČ  972 71 Obec Nováky 

Okres Prievidza Kraj Trenčiansky 

Číslo telefónu 046/512 15 11  Číslo faxu  

Webové sídlo www.novaky.sk 
E-mailová 

adresa 
primator@novaky.sk 

Meno, priezvisko  a titul 

štatutárneho zástupcu** 
Daniel Daniš, RNDr. – primátor 

*dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb podľa § 2 písm. a) alebo dotácia na podporu 

vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 2 písm. b) 

**nevypĺňa sa, ak je žiadateľom fyzická osoba   

***miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,  ak je žiadateľom fyzická osoba 

 

1.2.  Bankové spojenie  

Číslo účtu a kód banky 

alebo pobočky 

zahraničnej banky 

 

 

Označenie druhu dotácie*  

§ 2, - Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb 

Označenie účelu, na ktorý sa žiada dotácia 

[uvedie sa konkrétne ustanovenie zákona č. 

544/2010 Z. z. v znení zákona č... /2012 Z. z.;  

napr. § 3 ods. 1 písm. h)] 

§ 3, ods. 1, písm. i) zákona č. 544/2010 Z.z. 

o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení 

zákona č. 393/2012 Z.z. – „Kúpa 9-

miestneho špeciálneho motorového vozidla 

s hydraulickou zdvíhacou plošinou 

a kotviacim systémom na invalidný vozík 

na poskytovanie prepravnej služby“ 



1.3.  Fyzická osoba, ktorá  za žiadateľa o dotáciu zodpovedá za uskutočňovanie aktivít 

a činností súvisiacich s účelom, na ktorý sa žiada dotácia    

Meno, priezvisko a titul  Milan Oršula, Mgr. 

Funkcia Prednosta mestského úradu 

Pracovisko (adresa) 

Mestský úrad 

Námestie SNP 349/10 

972 71 Nováky 

Číslo telefónu  
E-mailová 

adresa 
prednosta@nováky.sk 

 



1.4.  Stručný opis činnosti žiadateľa  

(Uvedie sa najmä rok vzniku žiadateľa, hlavné zameranie jeho činnosti, aktuálne priestorové 

podmienky, personálne podmienky, materiálne podmienky a finančné podmienky. Vyšší územný 

celok a obec poskytuje informácie o zariadení sociálnych služieb alebo zariadení  

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, za ktoré žiada o poskytnutie dotácie.) 

Mesto sa nachádza v centrálnej časti Hornonitrianskej kotliny, na rieke Nitra, asi 9 km južne 

od Prievidze. Zo západu do mesta zasahujú výbežky Nitrických vrchov, východný okraj 

mesta lemujú stráne pohoria Vtáčnik.  

Na území dnešného mesta Nováky bolo popolnicové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej 

doby bronzovej a slovanské kostrové pohrebisko z doby veľkomoravskej. Obes sa vyvinula 

na území sídliska z veľkomoravských čias. Spomína sa od roku 1113 ako Nouac, v roku 1383 

ako Nowak, v roku 1920 ako Nováky, maďarsky Novák, Nyitranovák. 

Patrila hradnému panstvu Prievidza, od roku 1352 panstvu Sivý Kameň. V roku 1434 dostala 

zákupné právo. V roku 1475 sa obyvatelia vzbúrili proti dedičnému richtárovi. Richtárstvo 

s dvoma kúriami, mlynom a kúpeľmi získali v roku 1479 Majthényiovci, ktorí ho v roku 1508 

prenajali Adamovi Kostolányimu. V roku 1541 obec vyplienil Adam Podmanický. Koncom 

17. storočia tu Majthényiovci postavili kaštieľ a Nováky sa stali strediskom panstva Sivý 

Kameň. V roku 1553 mala obec 29 port, v roku 1715 mala 7 domácností, v roku 1778 mala 11 

kúrii, 18 poddanských, 10 želiarskych domácností, 240 obyvateľov, v roku 1828 mala 96 

domov a 660 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. V roku 1913 tu postavili 

úzkokoľajnú železnicu do Podhradia. Za I. ČSR mala obec poľnohospodársky ráz. Obyvatelia 

pracovali na miestnom veľkostatku a chodili na sezónne práce.  

Nováky sú silne priemyselné mesto. Je tu široko rozvinutý chemický (Fortischem – bývalé 

Novácke chemické závody), energetický (tepelná elektráreň Nováky), banícky 

(Hornonitrianske bane), strojársky a stavebnícky priemysel. 

Rozloha: 19,29 km2 

Región: Horná Nitra 

Demografia: 

 Počet obyvateľov: 4262, muži: 2093, ženy: 2169 

 Predproduktívny vek (0-14) spolu: 544 

 Produktívny vek (15-54) ženy: 1158 

 Produktívny vek (15-59) muži: 1361 

 Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu: 1199 

Etnické zloženie obyvateľstva: 

 Česi – 0,98% 

 Rómovia - 7% 

 Maďari – 0,25% 

 Ukrajinci – 0,07% 

 Nemci – 0,02% 

 Slováci - 90% 

 iní 



1.5. Finančné prostriedky poskytnuté žiadateľovi zo štátnych zdrojov  

v predchádzajúcich troch rokoch  

Názov subjektu, ktorý 

poskytol  finančné 

prostriedky  

Účel poskytnutia 

finančných 

prostriedkov 

Výška 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Rok 

poskytnutia 

finančných 

prostriedkov 

    

    

    

    

2. Informácie o uskutočňovaní aktivít a činností súvisiacich s účelom, na ktorý sa žiada 

dotácia  

 

2.1.  Miesto uskutočňovania aktivít a činností    

2.1.a) Názov zariadenia sociálnych služieb 

alebo zariadenia sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately, ak je 

miestom uskutočňovania aktivít 

a činností  

Nevyplňuje sa 

Právna forma   

IČO  

Sídlo (adresa)  

PSČ   Obec  

Okres  Kraj  

Číslo telefónu  Číslo faxu  

Webové sídlo   
E-mailová 

adresa 
 

Meno, priezvisko a titul štatutárneho 

zástupcu 
 

2.1.b) Označenie iného miesta, ak nie je 

miestom uskutočňovania aktivít 

a činností zariadenie podľa 2.1.a) 

 

 

 

2.2. Cieľ/Ciele uskutočňovania aktivít a činností  



 (Uvedie sa  konkrétny  cieľ/ciele  podľa účelu, na ktorý sa žiada dotácia.)   

V prirodzenom vývoji obyvateľstva Slovenskej republiky je evidentný všeobecný trend 

výrazného znižovania prirodzených prírastkov. Z pohľadu hodnotenia vývoja celkovej vekovej 

skladby obyvateľstva možno konštatovať tendenciu starnutia populácie. Z demografického 

vývoja teda jednoznačne vyplýva, že najväčšiu krivku rastu zaznamenáva obyvateľstvo 

v dôchodkovom veku – seniori. Poproduktívna časť obyvateľstva kladie čoraz väčšie nároky 

na sociálnu sféru, konkrétne táto cieľová skupina obyvateľstva je čoraz viac odkázaná na 

poskytovanie sociálnych služieb, či už terénnych alebo pobytových. 

 

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 

postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej 

osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo 

schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. 

 

Prepravná služba má riešiť spoločenskú potrebu zabezpečenia integrácie občanov s ťažkým 

zdravotným postihnutím odkázaných na individuálnu prepravu, tiež ju možno poskytovať 

fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom ovplyvňujúcim ich mobilitu a orientáciu 

(to znamená, že prepravnú službu môžu využívať aj fyzické osoby, ktoré majú problémy 

s mobilitou len krátkodobo, dočasne) v súlade s požiadavkou účelnosti, adresnosti 

a efektívnosti poskytovania pomoci. 

 

Občan je spravidla odkázaný na individuálnu prepravu, ak nie je schopný 

 

d) premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej 

dopravy a späť rovnakým spôsobom ako zdravý občan, 

e) nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej 

dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej 

dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy rovnakým spôsobom ako zdravý 

občan alebo zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia resp. nepriaznivého 

zdravotného stavu inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb 

a v prostriedku železničnej dopravy.  

 

Čiastkové ciele žiadosti o poskytnutie dotácie: 
 

- integrácia seniorov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanov 

s nepriaznivým zdravotným stavom do ostatnej populácie a života spoločnosti 

vôbec, 

- posun kvality života týchto občanov do nových dimenzií, 

- zabezpečenie ich kontaktu so spoločenským prostredím, 

- zabezpečenie možnosti návštev kultúrno-spoločenských a športových podujatí, 

- zapojenie sa do spoločenského života - prioritne imobilní a ťažko mobilní občania 

– tieto aktivity výrazne napomôžu zdravotne ťažko postihnutým občanom ku 

korekcií správania, k pocitom uvoľnenia napätia, spestrí sa ich život, sociálnu 

službu, ktorou je prepravná služba, 

- rozšírenie spektra poskytovaných sociálnych služieb v regióne o novú, 

- možnosť poskytovať sociálne služby aj občanom v teréne, 

- pomoc a zabezpečenie mobility občanom. 

 

Špeciálne upravené motorové vozidlo s elektrickou hydraulickou plošinou a kotviacim 

systémom pre invalidný vozík je nevyhnutné na odstránenie bariéry vzdialenosti občanom 



 

 

mesta Nováky. Nakoľko susedné obce nedisponujú prepravnou službou, mesto poskytne 

možnosť prepravy i obyvateľom týchto obcí.  

 

Ide o prioritnú oblasť podpory rozvoja sociálnych služieb pre rok 2018 – 2. „Zvyšovanie 

kvality poskytovanej sociálnej služby s akcentom na dodržiavanie základných ľudských práv 

a slobôd v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a fyzické 

soby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.“ 

 

Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, 

nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. 

 

Ľudské práva zaručujú každej ľudskej bytosti právo žiť slobodne a dôstojne. Sú univerzálne- 

platia pre v všetkých rovnako, bez ohľadu na rasu, pohlavie, vierovyznanie alebo etnicitu. Sú 

nedeliteľné – nemôžu byť odobrané alebo odopreté. 

 

Z hľadiska dodržiavania základných ľudských práv a slobôd je potrebné poznamenať, že tieto 

práva a slobody sú prirodzenou podmienkou poskytovania sociálnej služby a sú právom 

a slobodou, ktorou disponuje každý jednotlivec, príjimateľ sociálnej služby ako takej. Preto ako 

základné kritérium, ktoré predurčuje akceptáciu princípov dodržiavania ľudských práv a slobôd 

je ich poznanie. Aktivitou žiadosti o poskytnutie dotácie je zachovanie slobody pohybu.  

2.3. Cieľová skupina  

(Uvedie sa cieľová skupina a počet fyzických osôb, pre ktoré sa budú poskytovať aktivity 

a činnosti súvisiace s účelom, na ktorý sa žiada dotácia, a odôvodní sa výber cieľovej skupiny.) 

Prepravná služba má riešiť spoločenskú potrebu zabezpečenia integrácie občanov s ťažkým 

zdravotným postihnutím odkázaných na individuálnu prepravu, tiež ju možno poskytovať 

fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom ovplyvňujúcim ich mobilitu 

a orientáciu (to znamená, že prepravnú službu môžu využívať aj fyzické osoby, ktoré majú 

problémy s mobilitou len krátkodobo, dočasne) v súlade s požiadavkou účelnosti, adresnosti 

a efektívnosti poskytnutia pomoci.  

Cieľová skupina je v zmysle § 42 ods. 1 zákona o sociálnych službách definovaná ako:  

- fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na individuálnu 

prepravu osobným motorovým vozidlom, 

- fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou 

pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.  

 

2.4. Opis priebehu aktivít a činností   



 

(Uvedie sa podrobný opis priebehu aktivít a činností, na ktoré sa žiada dotácia, vrátane 

bližšieho popisu jednotlivých aktivít a činností a ich previazanosti s vymedzeným cieľom, 

potrebami a záujmami cieľovej skupiny.) 

 

Prepravný služba bude poskytovaná: 

a) osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na individuálnu 

prepravu, odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa 

preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych veci a rodiny 

vydaným na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 

postihnutia. 

b) Osobám s nepriaznivým zdravotným stavom ovplyvňujúcim ich mobilitu a orientáciu. 

V praxi to znamená, že prepravnú službu môžu využívať aj osoby, ktoré majú 

problémy s mobilitou len krátkodobo (napr. pri faktúre dolnej končatiny, po úraze,...). 

Nepriaznivý zdravotný stav sa preukazuje potvrdením príslušného lekára.  

Mesto Nováky bude viesť nasledovnú evidenciu o poskytovaní prepravnej služby: 

a) Meno a priezvisko prepravovanej osoby, 

b) Trvalý alebo prechodný pobyt prepravovanej osoby, 

c) Dátum poskytnutia prepravnej služby,  

d) Dĺžka prepravnej vzdialenosti, 

e) Trasa (od mesta prepravy do cieľa prepravy), 

f) Cieľ prepravy, 

g) Výška stanovenej úhrady, 

h) Skutočne zaplatená úhrady, 

i) Skutočne zaplatená úhrada, 

j) Časť nezaplatenej úhrady. 

Evidencia sa bude viesť samostatne za každého prepravovaného občana a na konci 

kalendárneho mesiaca sa urobí sumár za všetky prepravované osoby.  

Úhrada za prepravnú službu bude určená Všeobecne záväzným nariadením mesta Nováky. 

Ide o nákup 9- miestneho špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou hydraulickou 

plošinou a ukotvením invalidného vozíka.  

Technické parametre vozidla:  

Motor:                                      1,6 cdti 

Počet miest:                              9 

ABS 

Obsah motora:                          1 598 cm3 (1,6 l) CDTI 

Výkon motora:                          88kw/120 k 

Emisná norma:                          EURO 6 

Výbava vozidla:                        štandardná 

Kotvenie vozíka 

Typ kotvenia:                            bodové/koľajnicové 

Upevnenie:                                kotvenie do podlahy automobilu 

 



 

 

 

Elektrohydraulická plošina: 

Maximálna nosnosť:                 320 kg 

Pohon:                                       elektrohydraulický 

2.5. Časový harmonogram  uskutočňovania aktivít a činností    

Začiatok  uskutočňovania 

aktivít a činností  

Skončenie   

uskutočňovania aktivít 

a činností  

Dĺžka trvania   uskutočňovania 

aktivít a činností  

1. Máj 2018 31. Október 2018 6 mesiacov 

2.6. Výdavky  na aktivity a činnosti súvisiace s účelom, na ktorý sa žiada dotácia   

 
Celkové výdavky 

Vlastné alebo iné 

zdroje 

Požadovaná suma 

dotácie 

34 250 eur 100 % 3 425 eur     % 30 825 eur     %        

V členení: 

Bežné výdavky eur eur  eur 

Kapitálové výdavky 34 250 eur 3 425 eur 30 825 eur 

 2.7. Rozpočet   

Položka   Celkové výdavky 
Vlastné alebo 

iné zdroje 

Požadovaná 

suma dotácie 

Bežné výdavky    

Mzda alebo plat zamestnanca    

Odmena zamestnanca 

z mimopracovného pomeru 

(dohoda o vykonaní práce 

a dohoda o pracovnej činnosti) 

   

Poistné a príspevok do 

poisťovní 
   

Materiálové vybavenie    

Rutinná a štandardná údržba     



 

 

 

 

 

2.9.  Udržateľnosť aktivít a činností    

Cestovné náhrady na účely dotácie 

podľa §3 ods. 1 písm. j) 
   

Kapitálové výdavky 34 250 eur 3 425 eur 30 825 eur 

Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia 
   

Nákup dopravných prostriedkov 34 250 eur 3 425 eur 30 825 eur 

Rekonštrukcia a stavebné úpravy    

Celkové výdavky 34 250 eur 3 425 eur 30 825 eur 

2.8. Komentár k rozpočtu  

Ide o výdavky kapitálového charakteru, členené v rámci platnej rozpočtovej klasifikácie 

výdavkov nasledovne: 

Hlavná kategória:     700               Kapitálové výdavky 

Kategória:                710                Obstarávanie kapitálových aktív 

Položka:                   714                Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 

Podložka:                 714 001         Osobných automobilov 

 

Osobné motorové vozidlo na výkon prepravnej služby bolo vybrané na základe cenovej 

ponuky, ktorá tvorí prílohu tejto žiadosti o poskytnutie dotácie. Ide o 9- miestne osobné 

motorové vozidlo v celkovej výške: 34 250 € s DPH. Táto cena zahŕňa nákup auta, 

hydraulickej zdvíhacej plošiny a kotviaceho systému na invalidný vozík. 

 

Požadovaná výška dotácie: 30 825 € (10%) 

 

 



(Stručne  sa opíše spôsob,  akým sa zabezpečí udržateľnosť aktivít a činností  po skončení 

financovania dotáciou a z akých zdrojov, prípadne aké ďalšie aktivity a činnosti budú nadväzovať, 

ako sa využijú výstupy  v ďalších troch rokoch a ako bude finančne zabezpečená udržateľnosť aktivít 

a činností.) 

 

Všetky náklady na prevádzku a údržbu motorového vozidla budú hradené z rozpočtu mesta 

Nováky. 

O udržatelnosti projektu do budúcnosti svedči aj fakt, že populácia miest a obcí starne 

a pribúda počet seniorov, na druhej strane ale aj občan s neprazdnivým zdravotným stavom 

a občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú na poskytovanie prepravnej služby 

odkazaní. 

Vlastné zdroje vo výške 3 425€ (t.j. 10%) budú poskytnuté z rozpočtu mesta Nováky. 

 

 

3. Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa/ fyzickej osoby, ak je žiadateľom 

fyzická osoba 

 

        Vyhlasujem, že aktivity a činnosti, ktoré sú predmetom žiadosti o dotáciu, nebudú 

duplicitne financované z iných zdrojov. 

 

   V .....................................  dňa............................. 

  

Vlastnoručný podpis štatutárneho zástupcu 

žiadateľa/fyzickej osoby, ak je žiadateľom fyzická osoba  

          RNDr. Daniel Daniš 

 

Odtlačok pečiatky žiadateľa 

Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadateľa/ 

fyzickej osoby, ak je žiadateľom fyzická osoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


