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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 23. 02. 2023 číslo Z2023_021

K bodu: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Projektová dokumentácia
— Stavebné úpravy ZS Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš“ v rámci
Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020

Mestské zastupitel‘stvo

I. bene na vedomie

informáciu o zámere mesta pred ložit‘ žiadost‘ o nenávratný finančný príspevok (Ž0NFP) v rámci

Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 — 2020, prioritná os č. 7 — REACT-EU,

lnvestičná priorita 7.1 — Podpora nápravy dósledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19

a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, Špecifický ciel‘ 7.6. —

Predprojektová príprava, kód výzvy: IROP-P07-SC76-2022-98, na realizáciu projektu s názvom

„Projektová dokumentácia — Stavebné úpravy ZŠ Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš;

II. schvaľuje

1/ predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Projektová dokumentácia — Stavebné úpravy
ZŠ Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí O

nenávratný finančný príspevok na Predprojektovú prípravu, kód výzvy: IROP-P07-SC76-2022-
98, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja
mesta;

2/ zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
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3/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške

1 320,00 Eur, ako rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP v súlade

s podmienkami poskytnutia pomoci:

4/ zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta;

III. odporúča

primátorovi mesta

pripravit‘ rozpočtovú zmenu súvisiacu s realizáciou a financovan[m projektu „Projektová

dokumentácia — Stavebné úpravy ZŠ Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš,

T: po doručení rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a pred podpisom zmluvy o poskytnutí

NFP na projekt „Projektová dokumentácia — Stavebné úpravy ZŠ Dr. A. Stodolu, Liptovský

Mikuláš‘.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2023
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Dóvodová správa

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán
pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 10. 10. 2022 výzvu na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok na predprojektovú prípravu, kód výzvy: IROP-P07-SC76-2022-98.

Výzva je zameraná na podporu pripravenosti regionálnej a miestnei samosprávy čerpat‘ finančné
prostriedky z Programu Slovensko v programovom období 2021 — 2027. Predmetom výzvy je podpora
prípravy projektových dokumentácií investičných proiektov samosprávnych krajov a miest a obcí zahrnutých
do území udržateľného mestského rozvoja.

Mesto má zámer predložit‘ v rámci tejto výzvy žiadost‘ o NFP na realizáciu projektu ‚Projektová
dokumentácia — Stavebné úpravy ZS Dr. A.Stodolu, Liptovský Mikuláš v rámci 2. hodnotiaceho kola
v termíne do 16.03.2023. lndikativna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje
8 000 000 EUR (Zo zdrojov EÚ). Pre územie každého kraja (vrátane území UMR pre PO 2021 — 2027)
prislúcha indikatívna alokácia 1 000 000 EUR.

Projektová dokumentácia bude spracovaná ako projekt pre realizáciu - stavby, pre vydanie
stavebného povolenia a to pre stavebný objekt - budova školy, pavilón A, ktorej sa ZoNFP týka.
Projektová dokumentácia pre pavilón A rieši:

- Zateplenie obalových konštrukcií (stavebná čast‘)
- Rekonštrukciu otvorových konštrukcií
- lnštaláciu centrálnej reku perácie
- lnštaláciu fotovoltického systému
- Systém umelého osvetlenia
- Zvýšenie mobility a debarierizáciu.

Bude obsahovat‘ minimálne tieto časti:
A) Sprievodná správa
B) Súhrnná technická správa
C) Celková situácia stavby
D) Dokumentácia stavebných objektov (čast‘ architektúra vrátane projektového energetického

hodnotenia eXistujúceho stavu pred realizáciou a po realizácii projektu)
E) Centrálna rekuperácia
F) Fotovoltický systém
G) Systém umelého osvetlenia
H) Posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby
1) Statické posúdenie stavby
J) Celkové náklady stavby (položkovitý rozpočet a zadanie s výkazom výmer)

Zámerom projektovej dokumentácie je, aby sa stavebnými úpravami dosiahlo zníženie energetickej
náročností budovy školy — pavilón A, pričom úspora globálneho ukazovatefa dosiahne minimálne 30%.
Splnenie požiadavky pre úspory energie bude preukázané porovnaním eXistujúce stavu pred realizáciou
projektovým energetickým hodnotením eXistujúceho stavu a nového stavu po realizácii.

V rámci podmienok výzvy je zrejmá aj podmienka, že mesto v rámci 5 ročnej udržatel‘nosti zrealizuje
investíciu, pre ktorú sa projektová dokumentácia vypracuje, tzn. mesto do 5-tich rokov skolauduje budovu
školy, pavilón A.

Aktuálny rozpočet (cena za projektovú dokumentáciu po verejnom obstarávaní):

- COV: 26 400,00 EUR

- z toho: NFP (95%): 25 080,00 EUR

vlastné zdroje (5%): 1 320,00 EUR

Projekt bude spolufinancovaný formou nenávratného finančného príspevku vo výške 95% Zo zdrojov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja REACT-EÚ, ktorý bude mestu poskytnutý v prípade schválenia
žiadosti o poskytnutie NFP formou predfinancovania.

Mestská rada prerokovala tento materiál na svoiom zasadnutí dňa 13.2.2023 a odporučila Mestskému
zastupiteľstvu návrh uznesenia schválit‘.
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