
MESTSKE. ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULAš 

UZNESENIE 
MESTSKEHO ZASTUPITEĽSTV A 

zo dňa 17. augusta 2017 číslo 59/2017 

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

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

11 informáciu o tom, že mesto predložilo projektové zámery na budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia odborných učební rôzneho druhu v základných školách v 
rámci výzvy s kódom: IROP-P02-SC222-PZ-2016-2 pre projekty s názvom: 
al Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská cesta 
bi Modernizácia učebni ZŠ Janka Kráľa 
CI Modernizácia učebni ZŠ M. R. Martákovej 
dl Modernizácia učební ZŠ a MŠ Okoličianska 
el Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský 
Mikuláš 

21 informáciu o tom, že mesto predložilo žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
budovaníe a zlepšenie technického vybavenia odborných učební rôzneho druhu v 
základných školách v rámci výzvy s kódom: IROP-P02-SC222-2016-13 pre 
projekty s názvom: 
al Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská cesta 
bi Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa 

CI Modernizácia učebni ZŠ M. R. Martákovej 

dl Modernizácia učebni ZŠ a MŠ Okoličianska 

el Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský 
Mikuláš 



31 výzvy na doplnenie Žiadosti o NFP, v Uznesení MsZ zo dňa 13.4.2017 číslo 26/2017 
je potrebné dodržať presný text v súlade s Príručkou pre žiadateľa verzia 1.8 časť 2.9 
Podmienka poskytnutia príspevku a forma ich overenia podmienka 9 

II. ruší 

Uzneseníe Mestského zastupiteľstva zo dňa 13.apríla 2017 číslo 26/2017 

III. schvaľuje 

11 predloženie žiadosti o NFP (ŽoNFP) za účelom realizácie projektov: 

al Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská cesta 

bi Modernizácia učebni ZŠ Janka Kráľa 

cl Modernizácia učebni ZŠ M. R. Martákovej 

dl Modernizácia učebni ZŠ a MŠ Okoličianska 

el Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský 
Mikuláš 

realizovaných v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižnic, 
odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-P02-SC222-2016-
13", ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom 
rozvoja mesta; 

21 zabezpečenie realizácie projektov, uvedených v Č . III, bod 1, písmeno a, b, c, d, e, v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci; 

31 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných projektov vo 
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektov a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci v maximálnej výške pre jednotlivé projekty: 

al Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská cesta, vo výške 583,77 EUR; 

bi Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa, vo výške 3.603,16 EUR; 

cl Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej, vo výške 3.809,74 EUR; 

dl Modernizácia učebni ZŠ a MŠ Okoličianska, vo výške 6.085,50 EUR; 

el Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský 
Mikuláš, vo výške 2.930,15 EUR; 

41 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 



IV. odporúča 

primátorovi mesta 

pripraviť rozpočtovú zmenu suvlslacu s realizáciou a financovaním projektov 
uvedených v čUli , bod 1, písmeno a,b,c,d,e minimálne vo výške 5% z celkových 
oprávnených výdavkov schválených Žiadostí o poskytnutie N FP . 

T: po doručení rozhodnutia o schváleni žiadostí o NFP a pred podpisom zmluvy 
o poskytnutí NFP na projekty uvedené v čl.II, bod 1, písmeno a,b,c,d,e. 

,",j~1J. PhD 
primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 18.08.2017 


