
1vlESTSKÉ ZASTUPITEľSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE' 
MESTSKEHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 12. mája 2016 číslo 65/2016 

K bodu: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu "Historicko-kultúrno-prírodná 
cesta okolo Tatier':'" II.etapa" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg 
V-A Pol'sko - Slovenská republika 2014 - 2020 

Mestské zastupitel'stvo 

I. berie na vedomie 

informáciu, že Monitorovací výbor Programu Interreg V - A Pl - SK 2014 - 2020 schválil 
koncepciu vlajkového projektu "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - II.etapa" 
v rámci výzvy na koncepcie Vlajkových projektov v Programe Interreg V-A Pl - SK 2014 -
2020, ktorá bola predložená Európskym zoskupením územnej spolupráce TATRY s.r.o. ako 
vedúcim partnerom projektu na Spoločný technický sekretariát dňa 31.8.2015 

II. schval'uje 

al predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v rámci výzvy na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vlajkové projekty v rámci prvej prioritnej osi 
Programu "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia" 
Programu cezhraničnej spolupráce I nterreg V-A Pol'sko-Slovensko za účelom realizácie 
projektu "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - II.etapa". Žiadosť o poskytnutie 
finančného príspevku bude predložená vedúcim partnerom projektu na Spoločný 

technický sekretariát v Krakove v stanovenom termíne do 30.júna 2016; 

bi zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP; 

cl financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, ktoré 
predstavujú sumu 286 945,40EUR, t.j. vo výške 14.347.27 EUR; 



dl zabezpečenie financovania projektu vo výške rozdielu medzi výdavkami na základe 
dodávatel'ských zmlúv po ukončení verejného obstarávania a celkovými oprávnenými 
výdavkami projektu, uvedenými v bode c; 

el spolufinancovanie nákladov na riadenie a publicitu projektu vedúcemu partnerovi projektu 
vo výške 2.439,04 EUR. 

III. odporúča 

primátorovi mesta 

al podpísanie Dohody o účasti vo vlajkovom projekte s názvom Historicko-kultúrno-prírodná 
cesta okolo Tatier - ILetapa v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Pol'sko -
Slovenská republika 2014 - 2020 medzi Európskym zoskupením územnej spolupráce TATRY 
s,r,o, so sídlom v Nowom Targu ako vedúcim partnerom projektu, pol'skými projektovými 
partnermi a slovenskými projektovými partnermi 

bi zabezpečiť splnenie nasledovnej úlohy: 

v rozpočte na rok 2017 zarozpočtovať financovanie projektu "Historicko-kultúrno-prírodná 
cesta okolo Tatier - ILetapa" v spolupráci s finančným odborom a oddelením projektového 
manažmentu. 

Dátum podpisu uznesenia: 

) ) " 

Ing. Ján Ble áč , PhD. 
primátor mesta 

13,05,2016 


