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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 „Rekonštrukcia 
národnej kultúrnej pamiatky Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši“ 
v rámci výzvy Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do 
nehnuteľných kultúrnych pamiatok 
 

                                                                                                      
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. 3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – 

intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok, kód výzvy: ROP- 3.1 – 2013/01, na 

realizáciu projektu s názvom “Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Múzeum Janka Kráľa 

v Liptovskom Mikuláši„  

 

II. schvaľuje 
 

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

“Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Múzeum 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 45.642,84 EUR. 

 

III. ukladá 

 Ing. Jane Mikušiakovej, vedúcej oddelenia ekonomiky 

predložiť príslušnú zmenu rozpočtu mesta súvisiacu s realizácoiu projektu 

“Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom 

Mikuláši“                                                                                                                       

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 3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do 
nehnuteľných kultúrnych pamiatok, kód výzvy ROP-3.1-2013/01 sa vytvorila možnosť mestám ako 
vlastníkom nehnuteľných kultúrnych pamiatok uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok na ich 
revitalizáciu. 
Mesto Liptovský Mikuláš ako oprávnený žiadateľ – vlastník národných kultúrnych pamiatok  prvý 
stoličný dom v Liptovskom Mikuláši, súpis. č. 792, parc.č.31 a meštianskeho domu v Liptovskom  
Mikuláši, súpis. č. 791, parc.č. 35 vykonalo prípravné kroky potrebné pre podanie žiadosti a následnú 
realizáciu projektu s názvom „Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Múzeum 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 kompletná rekonštrukcia dvoch národných kultúrnych pamiatok – sídelných budov 
Múzea Janka Kráľa na Námestí osloboditeľov 30 – 31. Rekonštrukciou sa zrevitalizujú dve NKP na 
území mesta Liptovský Mikuláš a zároveň sa rozšíri ich využitie mestským Múzeom Janka Kráľa. 
Rekonštrukcia vytvorí priestor pre novú stálu expozíciu z dejín mesta Liptovský Mikuláš s využitím 
moderných technológií (aktuálna expozícia má dvadsať rokov), rozšíri a zdynamizuje sa priestor 
výstavnej siene múzea, vznikne špecializovaná edukačná miestnosť a využijú sa i v súčasnosti 
nevyužité podkrovné priestory.   
 

Základné údaje o projekte: 

Rekonštrukciou meštianskych domov č. p. 30, 31 budú využité v súčasnosti nevyužité priestory 
v podkroví budovy, kde sa presunú administratívne činnosti (kancelárie riaditeľa, ekonómky) a odborné 
činnosti (priestory pre historičku a dokumentaristku, ktoré sú v súčasnosti umiestnené v susednej 
budove Pongrácovskej kúrie). Presunutím kancelárií vedenia múzea sa zároveň rozšíri priestor 
výstavnej siene, čím sa stane flexibilnejší a prístupnejší viacerým typov výstav. 
Premiestnením kancelárie lektorov a edukačnej miestnosti na prvé nadzemné podlažie, do v súčasnosti 
prenajímaných priestorov, sa na druhom nadzemnom podlaží rozšíri priestor pre novú stálu expozíciu 
z dejín mesta Liptovský Mikuláš. Miesto prvého kontaktu s návštevníkom (predaj lístkov, suvenírov, 
poskytovanie informácií, východiskové miesto prehliadkovej trasy) získa strategickú polohu so vstupom 
priamo z Námestia osloboditeľov. Vznikne tak lepšie prepojenie múzea s potenciálnymi návštevníkmi. 
Stavebnými úpravami pri hlavnom schodisku – odčlenením časti podjazdu – vznikne nástupný priestor 
pred expozíciou s lepšou kontrolou pohybu návštevníkov. Vytvorí sa tak možnosť osadiť na hlavné 
schodisko stúpacie zariadenie pre imobilných návštevníkov múzea. V pôvodnom priestore pre 
výtvarníčku vzniknú nové zariadenia osobnej hygieny pre návštevníkov, čo bolo doposiaľ zanedbané 
a čím sa taktiež skvalitnia služby pre návštevníka. K týmto priestorom sa pridruží aj zariadenie osobnej 
hygieny pre imobilných, pre zamestnancov a upratovacia komora. 
 

Aktivity projektu: stavebné úpravy, modernizácia a rekonštrukcia stavieb, napojenie stavieb na 
inžinierske siete, terénne úpravy, obstaranie vnútorného vybavenia expozičných, výstavných 
a prezentačných priestorov 
Celkový rozpočet projektu:   912.856,80 €   
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. 


