
MESTSKÉ ZASTUPITEĽ.STVO LIPTOVSKÝ MIKULAš 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽ.STV A 

zodňa 11.januára2018 číslo 1/2018 

K bodu: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu .. SALUTE - Integrované 
riadenie životného prostredia prostrednictvom malých zelených lokalit 
v urbanizovanom prostredi" v rámci programu nadnárodnej spolupráce 
Interreg Stredná Európa 2014 - 2020 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

informáciu o zámere mesta zapojiť sa formou 2:iadosti o nenávratný finančný prlspevok 
(2:oNFP) v rámci 3. výzvy Programu nadnárodnej spolupráce Interreg Central Europe 2014 -
2020 do spoločného nadnárodného projektu s názvom .SALUTE - Integrované riadenie 
životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalit v urbanizovanom 
prostredi", v ktorom bude mesto partnerom projektu. 

II. schvaľuje 

1. predloženie 2:oNFP za účelom realizácie projektu .SALUTE - Integrované riadenie 
životného prostredia prostrednictvom malých zelených lokalit v urbanizovanom 
prostredi" v rámci 3. výzvy na predkladanie 2:oNFP Programu nadnárodnej spoluprace 
Interreg Central Europe 2014 -2020, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 
mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. 2: iadosť 
o poskytnutie finančného prlspevku bude predložená vedúcim partnerom projektu v 
stanovenom termlne do 25.01 .201 B; 

2. 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 32.500 EUR; 

4. zabezpečenie financovania prlpadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu 

mesta. 



III. odporúča 

primátorovi mesta 

1. podplsať Podklady pre partnerov projektu a vyhlásenie o štátnej pomoci. Aplikačná 

prlručka - Prlloha V.3, tretej vyzvy programu Interreg CENTRAL EUROPE; 

2. pripraviť rozpočtovú zmenu, resp. návrh rozpočtu na r. 2019, súvisiacu s realizéciou 
a financovan Im projektu, 

T: po doručeni rozhodnutia o schváleni žiadosti o NFP a pred podpisom zmluvy 
o poskytnutl NFP na projekt "SALUTE - Integrované riadenie životného prostredia 
prostrednlctvom malych zelenych lokalit v urbanizovanom prostredi". 

Dá/um podpisu uznesenia: 12.01 . . 18 


