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Záznam zo zasadnutia neplánovanej komisie finančnej a majetkovo-právnej
zo dňa 13.9.2017 o 12.30 hod. v zasadacej miestnosti č. 305v budove MsU v Liptovskom

Mikuláši.

Prítomní členovia: Ing. Rudolf Urbanovič, Ing. Marta Gutraiová, MUDr. Miroslav Boďa, p. Ľuboš
Trizna,
Prítomní členovia poradného zboru: JUDr. Alena Oberučová, Ing. Miroslav Uličný ‚ Ing.
Lehotský Jaroslav

Hlavný kontrolór mesta: PhDr. Jozef Fiedor

Tajomníčka komisie: Ľubica Kubovčíková
Zasadnutie viedol predseda komisie Ing. Rudolf Urbanovič. Privítal prítomných členov, uviedol
program, ktorý je potrebné prerokovať na zasadnutí.

Program;
1/ Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa
alternatíva dopravy — 2. etapa v rámci Integrovaného regionálneho operačného
2020
2/ Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa
alternatíva dopravy — 3. etapa‘ v rámci Integrovaného regionálneho operačného
2020
3/ Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia telocvične
Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
4/ Návrh na zmeny rozpočtu mesta na rok 2017

Uznesenie komisie:
Komisia odporučila predložený program prerokovať na zasadnutí komisie.
Hlasovanie:

1/ Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická
alternatíva dopravy — 2. etapa“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu
2014-2020
Predložený materiál prezentovala Ing. Kormaniková.
Ministerstvo pódohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre
Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 21.12.2016 výzvu na predkladanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej
dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osöb, kód výzvy:
IROP-POl -SC122-201 6-15.

lndikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu pre RIÚS Žilinský samosprávny
kraj bola usmerňením zo dňa 22.6.2017 navýšená z póvodnej výšky 1.073.341 EUR (zdroj EU) na
výšku 9.856.358 EUR (zdroj EU).
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Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O



Mesto sa preto rozhodlo žiadať v rámci 3. hodnotiaceho kola tejto výzvy, s uzávierkou do
21.09.2017, NFP aj na d‘alšie etapy projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická
alternatívna dopravy“, ktorého cieľom je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej
dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osöb v meste
Liptovský Mikuláš.

Aktuálny rozpočet (v štádiu pripravy):

- COV: 647.378,93 EUR

- z toho: NFP (95%): 61 5.009,98 EUR

vlastné zdroje (5%): 32.368,95 EUR

Projekt bude spolufinancovaný formou nenávratného finančného prispevku vo výške 85% zo
zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10% zo štátneho rozpočtu, ktorý bude mestu
poskytnutý v pripade schválenia žiadosti o poskytnutie NFP, kombináciou predfinancovania
a refundácie.

Uznesenie komisie:
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MaR a MsZ.
Hlasovanie:
Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O

2/ Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická
alternatíva dopravy — 3. etapa“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu
2014-2020
Ministerstvo pödohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre
Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 21.12.2016 výzvu na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej
dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osób, kód výzvy:
IROP-PO1 -SC1 22-2016-15.

lndikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu pre RIÚS Žilinský samosprávny
kraj bola usmernením zo dňa 22.6.2017 navýšená z pčvodnej výšky 1.073.341 EUR (zdroj EU) na
výšku 9.856.358 EUR (zdroj EU).

Mesto sa preto rozhodlo žiadat‘ v rámci 3. hodnotiaceho kola tejto výzvy, a uzávierkou do
21.09.2017, NFP aj na ďalšie etapy projektu »Mikulášska cyklotrasa ako ekologická
alternatívna dopravy“, ktorého cieľom je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej
dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osöb v meste
Liptovský Mikuláš.

Aktuálny rozpočet (v štádiu prípravy):

- COV: 446.065,36 EUR

- z toho: NFP (95%): 423.762,09 EUR

vlastné zdroje (5%): 22.303,27 EUR
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Projekt bude spolufinancovaný formou nenávratného finančného príspevku vo výške 85% zo
zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10% zo štátneho rozpočtu, ktorý bude mestu
poskytnutý v prípade schválenia žiadosti o poskytnutie NFP, kombináciou predfinancovania
a refundácie.

Uznesenie komisie:
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.
Hlasovanie:
Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O

3/ Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia telocvične Záklacinej
školy Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 31.07.2017
výzvu na predloženie žiadosti 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 2017.

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-vzdelávacĺ proces v oblasti telesnej a športovej výchovy.

Aktuálny rozpočet (v štádiu pripravy):

- Celkové náklady projektu: 137.838 EUR

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

vlastné zdroje (10%): 13.783,80 EUR

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviekje 29. september 2017.

Uznesenie komisie:
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.
Hlasovanie:
Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O
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4/ Návrh na zmeny rozpočtu mesta na rok 2017
Predložený materiál prezentovala Ing. Vlčková.

3.Navýšenie finančných prostriedkov o 60 000 eur z důvodu účasti A mužstva seniorův

MHK na najvyššej hokejovej súťaži SR — Tipsport lige a s tým spojené zvýšené náklady na

odmeny hráčov mužstva seniorov a realizačného timu.

4.Po strhnutí strechy a následným zatečením budovy ZŠ s MŠ Okoličianska vznikli náklady

na urgentnú rekonštrukciu budovy telocvične vo výške 108 750 eur. Náklady spojené s opravou

budú pokryté Po likvidách poistnej udalosti zo strany poisťovne spolu s Ministerstvom školstva.

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

Ing. Urbanovič ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť.

Zapisala: Ľubica Kubovčíková Overil: Ing. dolf Urbanovič
V Liptovskom Mikuláši 13.9.2017 predseda
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