
MESTSKÉ ZASTUPITEĽ.STVO UPTOVSKÝ MIKULAš 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽ.STV A 

zo dňa 22. júna 2017 číslo 48/2017 

K bodu: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu .. Revitalizácia 
vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš" v rámci 
Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

informáciu o zámere mesta predložiť žiadosť o nenávratný finanený prlspevok (ŽoNFP) v rámci 
Integrovaného regionálneho operaeného programu 2014 - 2020, prioritná os e.4 - Zlepšenie 
kvality života v regiónoch s dOrazom na životné prostredie, špecifický cier 4.3.1 - Zlepšenie 
environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostrednlctvom budovania 
prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu kllmy ako aj 
zavádzanfm systémových prvkov znižovania zneeistenia ovzdušia a hluku. kód výzvy: IROP
P04-SC431-2017-16, na realizáciu projektu s názvom ,Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. 
A.Stodolu , Liptovský Mikuláš'; 

II. schvafuje 

1/ predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu ,Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. 
Stodolu, Liptovský Mikuláš' realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný 
finanený prlspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských 
oblastiach prostrednfctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou 
urbanizovaného prostredia na zmenu kllmy ako aj zavádzan fm systémových prvkov znižovania 
znečistenia ovzdušia a hluku, kód: IROP-P04-SC431-2017-16', ktorého ciele sú v súlade 
s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta; 

21 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
3/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci v maximálnej výške 25.000,00 Eur; 

4/ zabezpečenie financovania prfpadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 



III. odporúča 

primátorovi mesta 

pripravit' rozpočtovú zmenu, resp. návrh rozpočtu na rok 2018. súvisiacu s realizáciou 
a financovan Im projektu •• Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský 
Mikuláš', 

T: po doručeni rozhodnutia o schváleni žiadosti o NFP a pred podpisom zmluvy o poskytnull 
NFP na projekt .Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr.A.Stodolu liptovský Mikuláš'. 

,,' Jä'~;h1. PhD 
primätor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 23.06.2017 


