Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku
A. Identifikácia žiadateľa
Názov žiadateľa:
Právna forma:
Registrácia:
Sídlo:
Okres:

Obec Mokrá Lúka
Obec

Štatutárny orgán:
Kontaktné údaje
žiadateľa
(e-mail a tel.):
Kontaktná osoba
(e-mail a tel.):
IČO:
DIČ:

Ing. Július Laššan

Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:

Mokrá Lúka 2, 050 01 Revúca
Revúca

julius.lassan@gmail.com, 0903 563 015
Mgr. Patrícia Kmeťová, kmetova.patricia6@gmail.com, 0915 602 163
31949347
2020571806
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK39 0200 0000 0013 5866 8157
B. Identifikácia opatrenia

Prioritná oblasť:
E. Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry
Opatrenie/podopatrenie: E.2 Vytvorenie podmienok pre zlepšenie stavu ostatnej infraštruktúry
Úhrada výdavkov spojených s vybudovaním inžinierskych sietí k nájomným
bytom – prípojka splaškovej kanalizácie, na pozemku v obci Mokrá Lúka za
Účel RP:
účelom realizácie výstavby nájomných bytov, v súlade s Akčným plánom rozvoja
okresu Revúca, opatrenie. E. 2 Vytvorenie podmienok pre zlepšenie stavu
ostatnej infraštruktúry.
Miesto realizácie:
Mokrá Lúka, 050 01 Revúca
Doba realizácie:
2018
C. Harmonogram poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR)
2017
2018
2019
2020
Spolu
Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Spolu

0

0

0

0

0

0

14 999,40

0

0

14 999,40

0

14 999,40

0

14 999,40
0
D. Stručný popis projektu(max. 200 slov)

Vybudovanie nájomných bytových priestorov Mokrá Lúka pre fyzické osoby v reakcii na zvýšený dopyt
mladých ľudí po bývaní v obci a vytvorenie podmienok pre stabilizáciu pracovnej sily v okrese. Súčasťou
stavby nebudú nebytové priestory, ktoré by mohli byť využívané na hospodársku činnosť.
Pozemky nie sú vo vlastníctve obce ale v dlhodobom nájme. Nájomná zmluva sa uzatvorila na dobu určitú do
roku 2046. Pozemok je vedený na liste vlastníctva č. 1329, kat. územie Mokrá Lúka, parcela registra „C“ č.
403/5, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 2 595 m2. Na LV k pozemku bude uvedená ťarcha na
predkupné právo obce v zmysle nájomnej zmluvy.
Na pozemku sa vybudujú dve bytové jednotky s jedno, dvoj a troj izbovými bytmi, ktoré budú určené prevažne
mladým ľudom z obce a blízkeho okolia. V jednej bytovke sa bude nachádzať 21 bytov. Nájomcovia budú

nájomné platiť obci. Nájomné byty v obci budú prideľované na základe VZN obce. Každý byt bude napojený
na všetky inžinierske siete (vodovod, plyn, elektrika, kanalizácia).
K výstavbe nájomných bytov je vypracovaná projektová dokumentácia, stavebné povolenie ešte nebolo
vydané. Výstavba nájomných bytov bude financovaná zo ŠFRB, dotácie ministerstiev, prostriedkov obce
a úveru.
Z RP bude podporovanie vybudovanie splaškovej kanalizácie - 86,4 m. Prípojka bude vybudovaná na p.č.
403/5 a nebude zasahovať na iné pozemky. Vybudovaná splašková kanalizácia sa bude napájať na obecnú
kanalizáciu. Stavebné povolenie na vybudovanie kanalizačnej prípojky zatiaľ nie je vydané.
E. Detailný popis realizácie projektu v jednotlivých rokoch
2018
-

2019
-

Dokončenie realizácie inžinierskych sietí (prípojka vody, prípojka splaškovej kanalizácie – hradená
z regionálneho príspevku v rámci predkladanej žiadosti, dažďová kanalizácia a ORL, plynová
prípojka...)
Vybudovanie nájomných bytov v obci – výstavba nájomných bytov
Stavebné povolenie sa očakáva v mesiacoch apríl/máj 2018
Stavebné práce začnú v mesiacoch jún/júl 2018
Dokončenie výstavby nájomných bytov – kolaudácia nájomných bytov

Tovary a služby, na ktoré sa požaduje regionálny príspevok budú obstarané v súlade so zákonom č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
F. Popis aktivít projektu v jednotkách a merateľných ukazovateľoch
Aktivity za rok 2018
Merateľný ukazovateľ a jednotka
Vydanie stavebného povolenia - apríl /máj
Stavebné povolenie /1
Realizácia inžinierskych sietí – vybudovanie splaškovej
Dokument o prevzatí stavby /1
kanalizácie v súlade s projektovou dokumentáciu
Aktivity za rok 2019
Merateľný ukazovateľ a jednotka
Kolaudácia vybudovaných nájomných bytov
Kolaudačné rozhodnutie /1
Aktivity za rok 2020
Merateľný ukazovateľ a jednotka
Prevzatie stavby vybudovaných nájomných bytov
Dokument o prevzatí stavby /1
G. Previazanie na ďalšie opatrenia Akčného plánu
Predpokladaný zámer bude mať vplyv predovšetkým na jednu z najväčších hrozieb, s ktorou zápasí okres a to
je odchod mladých ľudí. Vybudovaním nájomných bytov pre mladých sa im vytvoria podmienky nato aby
mali zabezpečené bývanie a ostanú tak pracovné kapacity v podobe mladých ľudí v okrese a prispeje sa tak
k , opatreniu C.1 Zlepšenie prístupu na trh práce v okrese pre dlhodobo nezamestnaných, mladých, nízko
kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnutých, tým že nebudú musieť riešiť problémy s bývaním a môžu
sa aktívne zapojiť do pracovného procesu .
Vyhlásenie žiadateľa

Vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré sú uvedené v Žiadosti o regionálny príspevok sú úplné, pravdivé
a získané v súlade s platným právnym poriadkom SR a dobrými mravmi. Súhlasím so spracovaním
a zverejnením poskytnutých údajov poskytovateľovi v rámci činností poskytovateľa.
V Mokrej Lúke, dňa 12.12.2017

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

