
MESTSKE. ZASTUPITEĽ.STVO LIPTOVSKÝ MIKULAš 

UZNESENIE 
MESTSKE.HO ZASTUPITEĽ.STV A 
zo dňa 13. apríla 2017 číslo 26/2017 

K bodu: Návrh na schválenie spolufinancovania projektov na budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia odborných učebni v základných školách mesta 
Liptovský Mikuláš, v rámci Integrovaného regionálneho operačného 
programu 2014 - 2020 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

informáciu o tom, že mesto predložilo projektové zámery na budovanie a zlepšenie technického 
vybavenia odborných učebni rOzneho druhu v základných školách v rámci výzvy s kódom: 
IROP-P02-SC222-PZ-2016-2 pre projekty s názvom: 

aJ Modernizácia učebne zS s MS Demänovská cesta 
bi Modernizácia učebni zS Janka Krára 
CI Modernizácia učebni zS M. R. Martákovej 
dl Modernizácia učebni zS a MS Okoličianska 
el Moderná polytechnická učebňa pre zS Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš 

II, schvafuje 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný prlspevok (NFP) na budovanie a zlepilenie 
technického vybavenia odborných učebni rOzneho druhu v základných ilkolách v rámci 
Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy: IROP-P02-SC222-2016-13, na 
realizáciu projektov s názvom: 

aJ Modernizácia učebne zS s MS Demänovská cesta 

bi Modernizácia učebni zS Janka Krára 

CI Modernizácia učebni zS M. R. Martákovej 

dl Modernizácia učebni zS a MS Okoličianska 

el Moderná polytechnická učebňa pre zS Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuläil 



2. zabezpečenie realizácie projektov, uvedených v čl. II, bod 1, plsmeno a, b, c, d, e, po schváleni 
žiadosti o NFP 

3. financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt: 

al Modernizácia učebne Z~ s M~ Demanovská cesta , ktoré predstavujú sumu 11 .675,36 EUR, 
t.j. vo výške 583,77 EUR; 

bi Modernizácia učebni Z~ Janka Krára, ktoré predstavujú sumu 72.063,28 EUR, t.j. vo výške 
3.603,16 EUR; 

CI Modernizácia učebni Z~ M. R. Martákovej, ktoré predstavujú sumu 65. 329,40 EUR, t.j. vo 
výške 3.266,47 EUR; 

dl Modernizácia učebni Z~ a M~ Okoličianska, ktoré predstavujú sumu 121.710,10 EUR, t.j. vo 
výške 6.085,50 EUR; 

el Moderná polytechnická učeblla pre Z~ Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš, ktoré 
predstavujú sumu 58.603,10 EUR, t.j. vo výške 2.930,15 EUR; 

4. financovanie neoprávnených výdavkov projektov, uvedených v čl. II, bod 1, plsmeno a,b,c,d,e, 
vo výške rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami 
projektu. 

III. odporúča 
primátorovi mesta 

pripraviť rozpočtovú zmenu súvisiacu s realizáciou a financovan Im projektov uvedených 
v čl. II , bod 1, plsmeno a,b,c,d,e minimálne vo výške 5% z celkových oprávnených 
výdavkov schválených L:iadostl o poskytnutie NFP . 

T: po doručeni rozhodnutia o schváleni žiadosti o NFP a pred podpisom zmluvy o poskytnutl 
NFP na projekty uvedené v čl . II, bod 1, plsmeno a,b,c,d,e. 

1",l'~,4. PhD 
primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 18.04.2017 


