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Návrh  na  uznesenie 

  pre Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš konané dňa  24.07.2014 
       ____________________________________________________________________ 

 
 

K bodu programu:  

Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia a modernizácia  
ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu“ v Liptovskom Mikuláši v rámci výzvy Podpora 
infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na 
Lokálne stratégie komplexného prístupu. 

                                                                                                     
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, prioritná os č.1 Infraštruktúra vzdelávania, opatrenie č.1.1 

Infraštruktúra vzdelávania, kód výzvy: ROP-1.1-2014/01, na realizáciu projektu s názvom 

„Rekonštrukcia a modernizácia  ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu“.  
 

II. schvaľuje 
 

a/  predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2014/01 za účelom realizácie projektu 

„Rekonštrukcia a modernizácia  ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu“, ktorého ciele sú v súlade 

s platným územným plánom mesta a platným programom hospodárskeho 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 19.285,71 EUR 
 

d/ financovanie výdavkov projektu prevyšujúcich limit oprávnených výdavkov vo výške 

30.474,65 EUR, ktoré predstavujú rozdiel medzi oprávnenými výdavkami projektu vo výške 

385.714,28 EUR a celkovými výdavkami projektu vo výške 416.188,93 EUR. 
 

III. ukladá 

Ing. Jane Mikušiakovej, vedúcej oddelenia ekonomiky  

Vykonať rozpočtovú zmenu súvisiacu s realizáciou a financovaním projektu “Rekonštrukcia 

a modernizácia  ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu“   

T: po doručení rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a pred podpisom zmluvy o NFP na 

projekt  “Rekonštrukcia a modernizácia  ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu“   
   



Dôvodová správa 
 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného 
programu, pod názvom „Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít 
s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu“,  kód výzvy ROP-1.1-2014/01 je vyhlasovaná za 
účelom poskytnutia pomoci žiadateľom na realizáciu projektov, ktorých ciele prispievajú k napĺňaniu 
cieľa opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP s dôrazom na  podporu infraštruktúry vzdelávania 
marginalizovaných  rómskych  komunít. Cieľom  opatrenia  ROP  v zmysle  Programového  manuálu  je    
 „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, 
rozširovania a modernizácie predškolských zariadení, základných škôl a stredných škôl, vrátane 
obstarania ich vybavenia.“ 
Mesto Liptovský Mikuláš – ako oprávnený žiadateľ, zriaďovateľ rozpočtovej organizácie mesta – ZŠ Dr. 
A. Stodolu v Lipt. Mikuláši, vykonalo prípravné kroky potrebné pre podanie žiadosti a následnú 
realizáciu projektu s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia  ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu“.   Povinnou 
prílohou žiadosti je súhlas mestského zastupiteľstva s podaním žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok, súhlas s realizáciou a spolufinancovaním projektu. Z týchto dôvodov predkladáme materiál 
na prerokovanie do orgánov mesta. 
 

Cieľ predkladaného projektu: 

Cieľom projektu je rekonštrukcia a modernizácia učebňového pavilónu základnej školy, zateplenie 
učebňového pavilónu školy, výmena výplní okenných otvorov, exteriérových dverí, vonkajšej 
elektroinštalácie, interiérové vybavenie – výmena a dokúpenie školského nábytku,  tabúl, žiackych 
šatníkových skriniek a lavíc, ako aj zariadenie IKT učebne a odbornej učebne. 
Hlavným cieľom projektu je  zvýšenie úrovne poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania 
prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Dr. A. Stodolu na Nábreží v Lipt. Mikuláši. 
Realizáciou projektu dosiahneme zlepšenie podmienok výučby, racionálnejšie využívanie 
energetických zdrojov, zlepšenie technických vlastností objektov a zvýši sa bezpečnosť priestorov pre 
výchovno-vzdelávací proces. Výmenou zariadenia učební a zaobstaraním IKT zariadenia sa zvýši 
kvalita procesu vzdelávania. 
 

Základné údaje o projekte: 

Aktivity projektu: rekonštrukcia a modernizácia  učebňového pavilónu školy, zateplenie a stavebné 
úpravy: výmena okenných a dverných konštrukcií, elektroinštalácie; zariadenie učební (školský nábytok 
a  tabule), žiackych šatní ( šatňové skrinky, lavice), zariadenie IKT učebne a odbornej učebne.  
Oprávnené výdavky projektu určuje smerný ukazovateľ na úrovni ROP, opatrenie 1.1 pre základné 
školy stanovený v rozsahu 995,82 – 2.323,58 EUR na žiaka. ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu má spolu 166 
žiakov. 
Dátum vyhlásenia výzvy:                           3.7.2014 
Termín na predloženie žiadosti o NFP:  20.8.2014 (1. kolo), 3.10.2014 (2. kolo) 
Termín realizácie aktivít projektu:  najneskôr do 31.10.2015 
Celkové oprávnené výdavky projektu: 385.714,28 EUR (166 žiakov x 2.323,58 EUR/žiak) 
Celkové výdavky projektu:   416.188,93 EUR  (podľa projektovej dokumentácie) 
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. 
Informácia o rizikách v rámci výzvy:   
Finančná zodpovednosť - v  prípade, že žiadateľ nezrealizuje práce do stanoveného dátumu, 
dofinancuje projekt z vlastných zdrojov, resp. vráti poskytnuté NFP a berie na seba riziko vyplývajúce 
z nedodržania záväzného harmonogramu.  


