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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 „Materiálne 
vybavenie Komunitného centra Nový svet Hlboké“ v rámci výzvy na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky na  podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia 
mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity 
 

 

                                                                                                   
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 poskytnutie dotácie v rámci Výzvy číslo 

I.ÚSVRK 2014 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne 

nepriaznivých situácií rómskej komunity, na realizáciu projektu s názvom „Materiálne 

vybavenie Komunitného centra Nový svet Hlboké“  

 

II. schvaľuje 
 

a/  predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy číslo I. ÚSVRK 2014  v pôsobnosti 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za účelom realizácie projektu „Materiálne vybavenie 

Komunitného centra Nový svet Hlboké“  

 

b/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o dotáciu; 
 

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

výške 575,- EUR. 

 

III. ukladá 

 Ing. Jane Mikušiakovej, vedúcej oddelenia ekonomiky 

zabezpečiť príslušnú zmenu rozpočtu mesta súvisiacu s realizácoiu projektu “Materiálne 

vybavenie Komunitného centra Nový svet Hlboké”  

T: do 14 dní po doručení rozhodnutia o schválení žiadosti o dotáciu  



 

Dôvodová správa 
 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MVSR) zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MVSR ktorej cieľom je podpora sociálnych a kultúrnych potrieb 
a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Oblasťou podpory v rámci tejto výzvy je 
aj podpora vzniku a činnosti komunitných centier zriadených mestom ako subjektom dotácií pričom 
podpora bude prioritne zameraná najmä na rozvoj a dobudovanie siete komunitných centier v obciach 
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktoré stabilne poskytujú služby obyvateľom. 
Mesto Liptovský Mikuláš pripravuje žiadosť o dotáciu v rámci uvedenej oblasti podpory pre projekt 
s názvom „Materiálne vybavenie Komunitného centra Nový svet Hlboké“. 
Povinnou prílohou žiadosti je aj doklad o zabezpečení spolufinancovania formou uznesenia mestského 
zastupiteľstva. Z týchto dôvodov predkladáme materiál na prerokovanie do mestského zastupiteľstva. 
 
 

Cieľ predkladaného projektu: 
Cieľom projektu je zvýšiť úroveň poskytovaných služieb komunitného centra Nový svet Hlboké 
zabezpečením vnútorného dovybavenia komunitného centra a realizáciou komunitných aktivít 
zameraných na prácu s marginalizovanými rómskymi komunitami. Získaním chýbajúceho materiálneho 
dovybavenia je možné zlepšiť činnosti na všetkých úrovniach služieb určených všetkým vekovým 
skupinám.  
 
 

Základné údaje o projekte: 
Podpora projektu je zameraná najmä na údržbu, opravy, rekonštrukcie, materiálne vybavenie 
a vnútorné dovybavenie komunitných centier a na realizáciu komunitných aktivít komunitných centier.  
V Komunitnom centre „Nový svet Hlboké“ sa okrem odborných činností realizuje aj zabezpečnie 
záujmových činností pre deti a mládež. Tieto sa realizujú prevažne v priestoroch komunitného centra. 
Na edukačnú, výchovnú a záujmovú činnosť je potrebné technické vybavenie, materiálne vybavenie a 
rôzne učebné a vzdelávacie pomôcky. V rámci predkladanej žiadosti o dotáciu žiadame o nákup 
nasledovného materiálno-technického vybavenia: interaktívna tabuľa 1 ks, LCD TV 1 ks, lavice školské 
8 ks, stoličky 16 ks, PC zostava 3 ks, notebook 1 ks, tlačiareň s kopírkou 2 ks, kancelárske stoly 3 ks, 
nábytok kancelársky, kancelárske stoličky 5 ks, bezpečnostná skriňa 1 ks, zakúpenie a výmena 
vchodových dverí (bezpečnostné) 2 ks, nábytok do herne, hračky, knihy, stavebnice, kolobežky 6 ks, 
bicykle 3 ks, fotoaparát 1 ks, vešiak stojatý 1 ks, pračka 1 ks, chladnička 1 ks, kuchynské vybavenie 
(poháre), rýchlovarná kanvica 2 ks, karimatky 20 ks, fit lopty 5 ks, posilňovacie náradie, stolnotenisový 
stôl.  
 
Aktivity projektu: materiálne vybavenie a vnútorné dovybavenie komunitného centra, realizácia 
komunitných aktivít.   
 

Celkový rozpočet projektu:   11.500 EUR   
 

Termín realizácie aktivít projektu:   do 31.12.2014 
 

Termín na predloženie žiadosti o NFP:  14.4.2014  
 
 

Financovanie projektu: 
 

Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov žiadateľa je najmenej vo výške 5% 
z celkového rozpočtu projektu.  
 
 

V prípade schválenia žiadosti o dotáciu bude projekt financovaný vo výške 95% z celkových 
oprávnených výdavkov projektu formou dotácie ktorá bude po podpise zmluvy o poskytnutí dotácie 
uhradená na účet mesta ako žiadateľa dotácie. 


