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Návrh na uznesenie 
pre Mestské zastupitel'stvo Liptovský Mikuláš konané dňa 01.10.2014 

K bodu programu: 
Úprava Uznesenia mestského zastupitel'stva Liptovský Mikuláš zo dňa 24.7.2014 
č. 65/2014 o schválení spolufinancovania projektu "Rekonštrukcia 
a modernizácia ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu" v Liptovskom Mikuláši" na základe 
výzvy riadiaceho orgánu. 

Mestské zastupitel'stvo 

I. berie na vedomie 

al informáciu o predložení žiadosti 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" 

bi výzvu riadiaceho orgánu na doplnenie náležitostí žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

II. schval'uje 

úpravu Uznesenia č. 65/2004 zo dňa 24.7.2014 nasledovne: 

11 v schval'ovacej časti sa písm. c) nahrádza novým znením: 

"financovanie projektu vo výške 20 809,25 EUR čo predstavuje 5% z celkových oprávnených 

výdavkov na projekt ktoré sú vo výške 416.184,91 EUR" 

21 v schval'ovacej časti sa vypúšťa písmeno d) 



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 bola vyhlásená za 
účelom poskytnutia pomoci žiadatel'om na realizáciu projektov, ktorých ciele prispievajú k napíňaniu 
ciel'a opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP s dôrazom na podporu infraštruktúry vzdelávania 
marginalizovaných rómskych komunít. Ciel'om 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 žiadatel', zriaďovatel' rozpočtovej organizácie mesta - ZŠ Dr. 
A. Stodolu v Lipt. Mikuláši, podalo dňa 20.8.2014 Žiadosť o NFP na realizáciu uvedeného projektu, 
súčasťou ktorej bolo aj Uznesenie MsZ Lipt. Mikuláš zo dňa 24.7.2014 Č. 65/2014 o schválení 
realizácie a spolufinancovania projektu. 

Na základe Upozornenia k výzve zo dňa 15.7.2014 pre ROP 1.1 z Ministerstva vnútra SR, bola 

schválená výška oprávnených výdavkov na projekt zosúladená podl'a smerných ukazovatel'ov 

(benchmarkov), ktoré určujú maximálnu výšku intervencie na jedného žiaka, čo pre ZŠ Dr. A. Stodolu 

pri počte žiakov 166 predstavuje maximálnu výšku oprávnených výdavkov projektu 385714,28 €. 

Rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu vo výške 416 188,93 € a takto stanovenou maximálnou 

výškou oprávnených výdavkov predstavoval sumu 30474,65 €, ktorá bola Uznesením Č. 65/2014 

schválená na financovanie z rozpočtu mesta v plnej výške. 

Na základe usmernenia z riadiaceho orgánu pre ROP (Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR), doručeného mestu dňa 28.7.2014, ktoré informovalo: "V prípade, že žiadate!' prekročí 

benchmark na žiaka, nebude diskvalifikovaný, ale bude mu krátený počet bodov v rámci odborného 

hodnotenia", mesto v žiadosti o NFP podanej dňa 20.8.2014 uviedlo výšku oprávnených výdavkov 

v sume 416184,91 €. 

Na základe výzvy RO na doplnenie náležitostí žiadosti o NFP sme boli požiadaní o zosúladenie 

Uznesenia Č. 65/2014 a Žiadosti o NFP. 

Z uvedených dôvodov navrhujeme úpravu Uznesenia zo dňa 24.7.2014 Č. 65/2014, kde 

v schval'ovacej časti písm. c) bude uvedené financovanie projektu vo výške 20809,25 € namiesto 

19.285,71 EUR, čo predstavuje 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt ktoré sú vo 

výške 416.184,91 EUR namiesto 385.714,28 EUR. 

V schval'ovacej časti navrhujeme vypustiť písm. d) z dôvodu, že navýšením celkových oprávnených 

výdavkov projektu zo sumy 385714,28 € na sumu 416184,91 € nebude potrebné financovanie 

rozdielu medzi oprávnenými a celkovými výdavkami projektu z rozpočtu mesta, keďže oprávnené 

výdavky projektu budú týmto zvýšené na sumu celkových výdavkov projektu. 


