Mestská časť Bratislava- Jarovce

OCHRANA PRED POŽIARMI V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA- JAROVCE

Mestská časť Bratislava- Jarovce v priebehu mesiacov január až august 2018 zrealizovala
Projekt v oblasti ochrany pred požiarmi na území katastra mestskej časti Jarovce. Naša mestská
časť bola jednou z mála úspešných bratislavských mestských častí, ktorej predložený
projektový zámer na technické zhodnotenie budovy hasičskej zbrojnice Jaroviec na ul.
Jantárova bol vyhodnotený ako úspešný a požadovanú dotáciu vo výške 14 367,23 € mestská
časť získala.
Žiadosť o poskytnutie dotácie predkladala mestská časť Jarovce ešte v roku 2017
s požiadavkou na Technické zhodnotenie budovy hasičskej zbrojnice. Po posúdení kvality
a potreby realizácie predložených projektov z celého Slovenska bola mestskej časti poskytnutá
dotácia vo výške 14 367,23 €, čo predstavovalo 95% finančné krytie z prostriedkov štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR. Celkový rozpočtový
náklad realizovaného projektu predstavoval výšku 15 123,40 € , čo znamená že z rozpočtu
mestskej časti na rok 2018 naše spolufinancovanie predstavovalo sumu 747,17 €, teda 5%
z hodnoty realizovaného diela.
Na budove hasičskej zbrojnice boli v zmysle predloženého projektového zámeru zrealizované
stavebno- technické práce v rozsahu výmeny nefunkčných exteriérových dverí a vstupnej brány
na objekte, vrátane vstupnej brány do priľahlého areálu obsluhujúceho objekt s moderným
elektronickým ovládaním, vrátane súvisiacich zemných prác a spätných rekonštrukčných
úprav vodorovných a zvislých konštrukcií objektu dotknutých výmenou.
Realizáciou projektu sa dosiahlo v oblasti bezpečnosti, ochrany života, zdravia a majetku
mestskej časti , jej obyvateľov ako i návštevníkov, skvalitnenie podmienok pre činnosť
dobrovoľných hasičov nášho hasičského zboru v mimoriadnych krízových situáciách, ako
i skvalitnenie podmienok pre ich odbornú prípravu a pôsobenie na našom území.

Tento projekt bol finančne podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky prostredníctvom Ministerstva vnútra pre financovanie
ochrany pred požiarmi podľa §2 písm. c) bod 1 zákona č. 526/2019 Z.z. vo
výške 14 367,23 €.
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