








MESTSKĚ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE
MESTSKSHO ZASTUPITEĽSTVA

zodňa 20.júna 2019 čísio 3812019

K bodu: Návrh na schvá!enie spolufinancovania projektov „Rekonštrukcia Požiarnej
zbrojnice v Liptovskej Ondrašovej a Požiarnej zbrojnice v Ploštine“ v rámci

výzvy č. Vp HaZZ 2019 na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie za

štátneho rozpočtu prastrednictvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky

Mestské zastupiteľstvo

bene na vedomie

informáciu o zámere mesta zapojit‘ Sa do Výzvy čislo V. P HaZZ 2019 na predkladanie žiadcsti

o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostrednictvorn rozpočtovej kapitoly Ministerstva

vnútra Slovenskej republiky, so žiadosťami O poskytnutie dotácie na projekty „Stavebné úpravy

a pristavba požiarnej zbrojnice Liptovská Ondrašová — II. etapa a Stavebné úpravy požiarnej

zbrojnice Ploštin — II. etapa.

II. schvaľuje

1. predloženie Žiadosti o poskytnutie dctáciu za úůc-lom realizácie pro;eku ‚Stavebné úpravy

a pristavba požiarnej zbrojnice Liptovská Ondrašová — II. etapa v rámci Výzvy tislo

V. P HaZZ 2019 na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu

prostrednictvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorého cide

sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho

a sociálneho rozvoja mesta.

2. predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie za üčelom realizácie projektu ‚Stavebné úpravy

požiarnej zbrojnice Ploštin — II. etapa v rámci Výzvy čislo V. P HaZZ 2019 na

predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostrednictvom

rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. ktorého ciele sú v súade

s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho

rozvoja mesta.



3. zabezpečenie realizácie projektu Stavebné úpravy a pristavba požiarnej zbrojnice

Liptovská Ondrašová — II. etapa v sú!ade s podmienkamí poskytnutia pomoci:

4. zabezpečenie realizácie projektu ‚„Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Ploštin — II.

etapa‘ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

5. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu

‚Stavebné úpravy a pristavba požiarnej zbrojnice Liptovská Ondrašová — Ii. etapa“ ve

výške rozdielu poskytnutej dotácie a celkových výdavkov projektu v súlade s podmienkami

poskytnutia pomoci v maximálnej výške 113.517 EUR.

G. zabezpečenie finančných prostriedkov na spclufinarcovanie realizovaného projektu

Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Ploštin — II. e[apa ve výške rozdieu poskytnutej

dotácie a celkových výdavkov projektu v súlade s podmienkami poskytnuha pomoci v

maximálnej výške 74.557 EUR.

II!. odporúča

prirnátcrovi mesta

si pripravit‘ rozpočtovú zmenu, resp. návrh rozpočtu na r. 2020, súvisiacu S realizáciou

a íinancovanim projektu ‚Stavebné úpravy a pristavba požiarnej zbrojnice

Liptovská Ondrašová — II. etapa“,

b/ pripraviť rozpočtovú zmenu, resp. návrh rozpočtu na r. 2020, sůvisiacu s realizáciou

a financovanim projektu „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Ploštin — II. etapa‘

T: po doručeni rozhodnutia o schváleni žiadosti/i o dotáciu a pred podpisem zmluvy

o poskytnutĺ dotácie na predmetný projekt/y.
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Ing Jan Ich c, PhD
primator mesta

Důli;,n podpis; cu:icswiia. 21. 06. 2019


