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Návrh  na  uznesenie 

  pre Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš konané dňa  03.04.2014 
       ____________________________________________________________________ 

 
 
 

K bodu programu:   Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Depozitár 
Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši“ v rámci výzvy Posilnenie kultúrneho 
potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií 

 
                                                                                                      
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o 

              

I.  berie na vedomie 

a/  informáciu o zámere mesta predložiť žiadosť o finančný príspevok v rámci Regionálneho 

operačného programu, oblasť podpory č. 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – 

intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií, kód výzvy: ROP- 3.1 – 2013/01, na 

realizáciu projektu s názvom „Depozitár Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši“  

 

II. schvaľuje 
 

a/  predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.1-2013/01 za účelom realizácie projektu 

„Depozitár Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši“ ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom mesta a platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

mesta Liptovský Mikuláš;  
 

b/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP; 

 

c/ financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo 

výške 42.819,73 EUR. 

 

III. ukladá 

 Ing. Jane Mikušiakovej, vedúcej oddelenia ekonomiky 

predložiť príslušnú zmenu rozpočtu mesta súvisiacu s realizácoiu projektu “Depozitár 

Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši” na schválenie do MsZ 

T: na najbližšie rokovanie MsZ po doručení rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP  

 
 



Dôvodová správa 
 
Zverejnením výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho 
operačného programu, oblasť podpory 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do 
pamäťových a fondových inštitúcií, kód výzvy ROP-3.1-2013/01 sa vytvorila možnosť mestám ako 
zriaďovateľom pamäťových a fondových inštitúcií uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok na 
rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu týchto inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni (knižnice, 
múzeá, galérie).  
Mesto Liptovský Mikuláš – ako oprávnený žiadateľ (zriaďovateľ rozpočtovej organizácie mesta - 
Múzeum Janka Kráľa), vykonalo prípravné kroky potrebné pre podanie žiadosti a následnú realizáciu 
projektu s názvom „Depozitár Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši“. Povinnou prílohou žiadosti je 
aj súhlas mestského zastupiteľstva s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok, súhlas 
s realizáciu a spolufinancovaným projektu. Z týchto dôvodov predkladáme materiál na prerokovanie do 
orgánov mesta. 
 

Cieľ predkladaného projektu: 

Cieľom projektu je prístavba účelovej budovy – moderného depozitárneho priestoru s adekvátnym 
vnútorným vybavením a optimálnymi klimatickými podmienkami pre uchovávanie zbierkových 
predmetov Múzea Janka Kráľa – historického a kultúrneho dedičstva mesta Liptovský Mikuláš 
a blízkeho okolia. Zbierkové predmety, ktoré sú základným kameňom všetkých činností múzea, sú 
momentálne uložené v šiestich rôznych priestoroch, pričom iba tri z nich sú priamo v priestoroch 
múzea, ostatné sú v prenajatých priestoroch mimo objektov múzea. Prístavbou by sa podarilo 
zbierkové predmety sústrediť v jednej účelovej budove, optimalizovať podmienky ich uloženia a vyriešil 
by sa zároveň problém s nedostatkom depozitárnych priestorov.  
 

Základné údaje o projekte: 

Vo dvore Múzea Janka Kráľa je navrhnutá prístavba a nadstavba existujúceho objektu, so zachovaním 
časti pôvodného muriva, doplňujúca múzeum o priestory depozitárov a knižnice. Tento objekt bude mať 
samostatný vstup, vnútorné schodisko a nákladný výťah na dopravu muzeálií. Depozitáre vzniknú 
v suteréne a na druhom podlaží. Na prvom nadzemnom podlaží budú pracoviská pre 
konzervátora/výtvarníka, údržbára a sklad výstavného mobiliáru. Na druhom podlaží bude okrem 
depozitáru umiestnená aj knižnica múzea s pracoviskom knihovníčky (momentálne umiestnené 
v prenajatých priestoroch Pongrácovskej kúrie). Objekt bude jednopodlažný s podkrovím a rozsiahlym 
suterénom. Prepojenie so susednou NKP Múzeum Janka Kráľa bude riešené spojovacím priestorom so 
zimnou záhradou. V návrhu je uvažované aj o umiestnení sochy pred prístavbou vo verejnom priestore. 
Socha by významovo nadväzovala na objekt múzea (napr. “Jánošík“). 
 
Aktivity projektu: prístavba, nadstavba, napojenie stavieb na inžinierske siete, terénne úpravy, 

obstaranie vnútorného vybavenia depozitárov, konzervátorskej dielne a odborných pracovísk 

Celkový rozpočet projektu:   856.394,63 EUR   

Termín realizácie aktivít projektu:   najneskôr do 31.10.2015 

Termín na predloženie žiadosti o NFP:  8.4.2014  

 

Financovanie projektu: 
- Európsky fond regionálneho rozvoja: 85% celkových oprávnených výdavkov projektu,  
- Štátny rozpočet SR:    10 % celkových oprávnených výdavkov projektu, 
- Vlastné zdroje žiadateľa:   5% celkových oprávnených výdavkov projektu. 

 

Projekt bude financovaný vo výške 95% z celkových oprávnených výdavkov projektu formou 
Nenávratného finančného príspevku, ktorý  bude mestu  poskytnutý kombináciou predfinancovania 
a refundácie. 


