Prehľad podaných projektov, žiadostí a schválených dotácií
za roky 2015-2018

Dátum

Názov projektu

Žiadaná
dotácia

Schválená
dotácia

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného
fondu s názvom: Rozšírenie a zefektívnenie
triedeného zberu odpadov v Turanoch. Projekt
rieši komplexne zakúpenie kontajnerov na plasty,
07.01.2015 sklo, papier, kovy, tetrapaky s cieľom vybudovania
zberných
hniezd
v celom
našom
meste
a skvalitneniu a zefektívneniu separovaného zberu
v našej obci.

50.000,- eur

41.530,- eur

Žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR o poskytnutie dotácie na rozšírenie
24.02.2015 kapacít materských škôl. Žiadosť a projekt riešil
rekonštrukciu II. budovy MŠ, ktorý bol dlhodobo
nevyužívaný.

40.000,- eur

40.000,- eur

Žiadosť na Ministerstvo financií na rekonštrukciu
26.03.2015 sociálnych zariadení na futbalovom štadióne na I.
poschodí.

15.000,- eur

6.900,- eur

118.000,- eur

118.000,- eur

5.000,- eur

5.000,- eur

115.000,- eur

115.000,- eur

197.756,- eur

neschválená

Vykonaný kompletný repas a technické
26.06.2015 zhodnotenie hasičského vozidla Cisternová
automobilová
striekačka
Tatra
148,
pozostávajúcu z komplexnej generálnej opravy
podvozkovej časti, motora, osadenia novej
nadstavby a inštaláciu nových prvkov.
august
2015

Žiadosť na výmenu osvetlenia telocvične Základnej
školy.

Odovzdanie nového zásahového hasičského vozidla
19.09.2015 Cisternová automobilová striekačka Iveco Daily.
09.10.2015 Žiadosť na Environmentálny
fond v rámci
operačného programu Kvalita životného prostredia
na projekt: Obnova a rekonštrukcia objektu
Zdravotného strediska Turany

marec
2016

Žiadosť a projekt na získanie nenávratného
finančného príspevku
na Obnovu a zníženie
energetickej náročnosti budovy Mestského úradu
z Operačného programu Kvalita
životného
prostredia.

233 798,- eur

190.000,- eur

Mesto Turany prevzalo Protipovodňový prívesný
vozík na odstraňovanie následkov povodní .
Vozík
je
vybavený
elektrocentrálou
09.06.2016 s príslušenstvom, motorovým kalovým čerpadlom,
elektrickým čerpadlom, plávajúcim čerpadlom,
hadicami, protipovodňovými bariérami, ženijným
náradím.
Žiadosť na Environmentálny fond na poskytnutie
28.10.2016 podpory
formou dotácie na technologické
vybavenie pre zber odpadu v meste Turany –
predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber
a zhodnocovanie
biologicky
rozložiteľných
komunálnych odpadov.
Žiadosť na Ministerstvo dopravy, výstavby
13.02.2017 regionálneho rozvoja na poskytnutie dotácie na
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Turany
Opätovne sme podali žiadosť na Environmentálny
fond v rámci výzvy na zvyšovanie energetickej
15.03.2017 účinnosti verejných budov vrátane zatepľovaniažiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na projekt: rekonštrukcia Zdravotného
strediska Turany. Doposiaľ nemáme rozhodnutie
o schválení resp. neschválení tejto žiadosti.
september
2017

Žiadosť na ministerstvo školstva
na opravu
havarijného stavu sociálnych zariadení telocvične
Základnej školy – výmena okien, dverí,
odizolovanie múrov.

Žiadosť na rekonštrukciu cvičebného priestoru
telocvične Základnej školy vrátane rekonštrukcie
vykurovania.
28.09.2017 Projekt pozostáva z vybudovania plynovej prípojky
pre telocvičňu, vybudovania vlastnej plynovej
kotolne a nových rozvodov kúrenia v telocvični
a šatniach, projekt
takisto obsahuje novú
vzduchotechniku do telocvične.
Žiadosť na dotáciu v rámci výzvy na rekonštrukciu,
23.03.2018 modernizáciu a prístavbu hasičských zbrojníc
s projektom Prístavba garáží hasičskej zbrojnice
Žiadosť na Environmentálny fond v rámci
Operačného programu kvalita životného prostredia
žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt:
30.04.2018 Rozšírenie kapacít zberného dvora Turany
pozostávajúci zo stavebných úprav zberného dvora,
prístreškov, zakúpenia
zberového vozidla,
štiepkovača,
veľkokapacitných
kontajnerov,
mostovej váhy.

15.000,- eur

15.000,- eur

189.984,- eur

49.000,-eur
kompostéry

18.288,- eur

9.243,- eur

v posudzovaní
200.000,- eur

53.000,- eur

53.000,- eur

99.836,- eur

neschválené

30.000,- eur

297.468,56,- eur

30.000,- eur

v posudzovaní

Žiadosť na rekonštrukciu cvičebného priestoru
telocvične Základnej školy vrátane rekonštrukcie
vykurovania.
14.05.2018 Projekt pozostáva z vybudovania plynovej prípojky
pre telocvičňu, vybudovania vlastnej plynovej
kotolne a nových rozvodov kúrenia v telocvični
a šatniach, projekt takisto obsahuje novú
vzduchotechniku do telocvične – opätovné podanie
žiadosti
Žiadosť na Slovenskú inovačnú a energetickú
agentúru o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na projekt : Rekonštrukcia kotolne
objektu Slobodárne a kina v meste Turany na
02.07.2018 biomasu na ul. Budovateľskej 575 – pozostávajúcej
z kompletnej výmeny kotlov, kotolne, rozvodov
vykurovania, radiátorov v celom tomto objekte
s inštaláciou kotlov na pelety a štiepku v rámci
programu zmena paliva z uhlia na ekologickejší
zdroj.

473.287,33 eur

Získané financie z eurofondov alebo iných dotácií za 4 roky celkom:

R.Maťko

.

neschválená

99.836,- eur

v posudzovaní

672.673.- eur

