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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 

 
Záznam zo zasadnutia neplánovanej komisie finančnej a majetkovo-právnej  
zo dňa  12.4.2018 o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 305 v budove MsÚ 

v Liptovskom Mikuláši. 
 
 
Prítomní členovia: Ing. Rudolf Urbanovič, Ing. Marta Gutraiová, Miroslav Burgel,  
 
 
Prítomní členovia poradného zboru:  Ing. Miroslav Uličný 
  
Hlavný kontrolór mesta:   
 
Tajomníčka komisie: Ľubica Kubovčíková  
 
Zasadnutie viedol predseda komisie Ing. Rudolf Urbanovič. Privítal prítomných členov, uviedol 
program, ktorý je potrebné prerokovať na zasadnutí komisie.  
 
P r o g r a m : 
 

1/ Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „ Rekonštrukcia telocvične 
Základnej školy Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 
 
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený program prerokovať na zasadnutí komisie FMP. 
Hlasovanie:  
Za: 3            Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 

1/ Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „ Rekonštrukcia telocvične 
Základnej školy Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predložený materiál prezentovala Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového 

manažmentu. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 
06.04.2018 výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy 
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo 
výstavby novej telocvične na rok 2018. 
Mesto má zámer v rámci tejto výzvy žiadať o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt 
s názvom „Rekonštrukcia telocvične  Základnej školy Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863/49, 
Liptovský Mikuláš“. 
Hlavný cieľ: rekonštrukciou telocvične v ZŠ Nábrežie Dr. A.Stodolu zlepšiť vybavenosť a technický 
stav telocvične určenej na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy. 
 
Nákladové položky projektu: 
 
- rekonštrukcia podlahy v telocvični vrátane náraďovne, 
- rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy), 
- rekonštrukciu strechy vrátane zateplenia, 
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- rekonštrukciu vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti (výmena radiátorov ), 
- rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky (WC, šatne, umývadlá, sprchy) 
- vybudovanie bezbariérového prístupu. 
 
 
Aktuálny rozpočet (v štádiu prípravy): 

- Celkové náklady projektu:   137.838 EUR 

- z toho: dotácia (90%):  124.054,20 EUR 

  vlastné zdroje (10%): 13.783,80  EUR 

 

 
 

Maximálna výška účelových finančných prostriedkov poskytnutých ministerstvom pre jeden 
rozvojový projekt (pre jednu školu) je 150 000 € na kapitálové výdavky. 
Požadovaná výška spoluúčasti – najmenej 10% z požadovanej dotácie. 
 

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 15. mája 2018 
do 14.00 hod. (rozhoduje dátum na pečiatke v podateľni ministerstva). 
 

Finančné prostriedky (dotácia) bude pridelená úspešných uchádzačom po nadobudnutí 
účinnosti a platnosti dotačnej zmluvy v plnej výške. 
Realizácia projektu. 2018 – 2020. 
 

Mesto, ako úspešný žiadateľ, je v zmysle výzvy povinné uviesť budovu telocvične do 
prevádzky a zúčtovať poskytnutú dotáciu na kapitálové výdavky najneskôr do 31.decembra 2020. 

 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený  materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za: 3             Proti:     0              Zdržal sa:      0 

 

 

 
 
 
Zapísala: Ľubica Kubovčíková    v.r.                                       Overil: Ing. Rudolf Urbanovič v.r. 
 V Liptovskom  Mikuláši 12.4.2018                                                      predseda  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


