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Prehľad podaných žiadostí o externé zdroje financovania za rok 2017 
 

P.č. Názov projektu Operačný program / Výzva 

Požadovaná 
(schválená)  
výška NFP          

(v EUR) 

Dátum 
podania 
žiadosti 

Stav žiadosti 

1 
Stavebné úpravy a nadstavba MŠ 
Komenského, Liptovský Mikuláš 

IROP / Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie 
kapacít infraštruktúry materských škôl 

323 760,00 

18.01.2017 

schválená 
IROP / Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít 
infraštruktúry materských škôl 

18.07.2017 

2 

Modernizácia učebne ZŠ s MŠ 

Demänovská cesta 

 

IROP / Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie 
a zlepšenie technického vybavenia učební, školských knižníc v ZŠ 

10 514,81 

09.03.2017 

neschválená 
IROP / Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia učební, školských knižníc v ZŠ 

26.06.2017 

3 

Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa 

 

 

IROP / Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie 
a zlepšenie technického vybavenia učební, školských knižníc v ZŠ 

68 178,64 

09.03.2017 

neschválená 
IROP / Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia učební, školských knižníc v ZŠ 

26.06.2017 

4 
Modernizácia učební ZŠ M. R. 

Martákovej 

IROP / Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie 
a zlepšenie technického vybavenia učební, školských knižníc v ZŠ 

72 385,00 

09.03.2017  
 

neschválená 
IROP / Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia učební, školských knižníc v ZŠ 

26.06.2017 

5 

Modernizácia učební ZŠ a MŠ 

Okoličianska 

 

IROP / Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie 
a zlepšenie technického vybavenia učební, školských knižníc v ZŠ 

115 012,53 

09.03.2017  
 

neschválená 
IROP / Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia učební, školských knižníc v ZŠ 

26.06.2017 

6 

 

Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ 

Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský 

Mikuláš 

 

IROP / Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie 
a zlepšenie technického vybavenia učební, školských knižníc v ZŠ 

55 234,80 

09.03.2017  
 

neschválená 

IROP / Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia učební, školských knižníc v ZŠ 

26.06.2017 
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7 
Stavebné úpravy ZŠ Nábrežie Dr. 
A.Stodolu, Liptovský Mikuláš . I.etapa 

Environmentálny fond, činnosť L3  / Zvyšovanie energetickej účinnosti 
existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 
 

200 000,00 14.03.2017 neschválená 

8 
Sanácia miest s nezákonne 
umiestneným odpadom na území mesta 
Liptovský Mikuláš 

Environmentálny fond, činnosť C4 / Sanácia miest s nezákonne 
umiestneným odpadom  

14 878,20 14.03.2017 neschválená 

9 
Vydanie almanachu Liptovsko – 
Mikulášskych spisovateľov  

Dotácia z rozpočtu ŽSK na rok 2017, program Kultúra  
1 500,00          
(300,00) 

13.2.2017 schválená 

10 
Stavebné úpravy šatní a krytej tribúny 

budovy ŠK Demänová 
SFZ: Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci 
podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry 

15 000,00 31.03.2017 neschválená 

11 
Oživme galerijnú záhradu v Liptovskom 
Mikuláši 

Nadácia Slovenskej sporiteľne – Obce bližšie k nám 2017  4 850,00 12.4.2017 neschválená 

12 
Zvýšenie bezpečnosti v sociálne 
vylúčených a rizikových lokalitách 
v meste Liptovský Mikuláš 

Ministerstvo vnútra SR: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie v oblasti prevencie kriminality pre rok 2017. 
 

18 804,00   
(18 000,00) 

8.5.2017 schválená 

13 
Výmena umelého trávnika na 
multifunkčnom ihrisku pri ZŠ 
Okoličianska, LM 

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport, Podpora rozvoja športu 
na rok 2017 

13 133,00 31.5.2017 výzva zrušená 

14 
Výstavba detského ihriska pri ZŠ Čs. 
brigády, LM 

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport, Podpora rozvoja športu 
na rok 2017 

12 890,00 31.5.2017 výzva zrušená 

15 
Zvyšovanie bezpečnosti cestnej 
premávky. 
 

Ministerstvo vnútra SR: Výzva na podporu činností súvisiacich 
s bezpečnosťou cestnej premávky (Výzva č. V PPZ 2017). 

20 520,00 7.6.2017 neschválená 

16 
Miestna občianska poriadková služba 
v meste Liptovský Mikuláš 

OPLZ / Výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na Podporu 
komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby 
v obciach s prítomnosťou MRK 

119 706,41 14.6.2017 schválená 

17 
Mikulášska cyklotrasa ako ekologická 
alternatíva dopravy 

IROP / Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity 
a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým 
cyklistickej dopravy)´na celkovom počte prepravených osôb 

502 370,21 21.6.2017 schválená 

18 
Podnetnejšie a interaktívnejšie 
prostredie v Komunitnom centre Nový 
svet - Hlboké 

Nadácia EPH – Grantový program Oporný bod 2.500,00 26.6.2017 schválená 

19 
Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. 
A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

IROP / Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie 
environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach  

472 221,35 30.6.2017 neschválená 
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20 
Vybudovanie systému zberu a odvozu 
odpadu v rómskej osade Hlboké, 
Liptovský Mikuláš 

OPLZ / Výzva zameraná na vybudovanie/dobudovanie triedeného 
zberu a odvozu komunál. odpadu a na Realizáciu sanačných prác 
nelegálnych skládok, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1 

47 198,44 14.08.2017 schválená 

21 
Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice 
Bodice 

Výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017  
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu  
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR 

29 137,50 31.08.2017 schválená 

22 
Stavebné úpravy a prístavba požiarnej 
zbrojnice Ondrašová 

Výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017  
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu  
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR 

30 000,00 31.08.2017 schválená 

23 
Mikulášska cyklotrasa ako ekologická 
alternatíva dopravy – 2. etapa 

IROP / Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity 
a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej 
dopravy)´na celkovom počte prepravených osôb 

656 075,41 21.09.2017 
 

neschválená 

24 
Mikulášska cyklotrasa ako ekologická 
alternatíva dopravy – 3. etapa 

IROP / Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity 
a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej 
dopravy)´na celkovom počte prepravených osôb 

421 443,32 21.09.2017 

 

neschválená 

25 
Rekonštrukcia telocvične ZŠ Nábrežie 
Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Výzva MŠVVaŠ SR – dostavba, rekonštrukcia alebo výstavba novej 
telocvične na rok 2017 

137 840,00 29.09.2017 
neschválená 

26 
Obnova NKP – Cintorín vojenský 
s pamätníkom Háj – Nicovô, Liptovský 
Mikuláš 

MK SR, Program obnovme si svoj dom na rok 2018, Podprogram 1.1 
Obnova kultúrnych pamiatok 

65 000,00 
(20.000) 

24.11.2017 
 

schválená 

27 
Prevencia smerujúca k odradeniu prvo-
páchateľov trestných činov a prevencia 
drogových závislostí vo všeobecnosti 

Ministerstvo vnútra – dotácie v oblasti prevencie kriminality pre rok 
2018 

59 696  
(25 000) 

14.12.2017 
 

schválená 

28 
Podpora rozvoja sociálnych služieb 
(Osobné autá pre opatrovateľskú 
službu a terénnu sociálnu službu) 

MPSVaR SR – dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb  
21 022,20 
(9.000,00) 

15.12.2017 schválená 

29 
Podpora rozvoja sociálnych služieb 
(Úprava stavby nocľahárne a jej 
materiálno-technické vybavenie) 

MPSVaR SR – dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb 
25 000,00 
(5.780,00) 

19.12.2017 schválená 

30 
Mikulášska cyklotrasa ako ekologická 
alternatíva dopravy – 4. etapa 

IROP / Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity 
a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým 
cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb 

54 043,49 19.12.2017 
 

schválená 

31 
Rekonštrukcia mládežníckych šatní 
v objekte Zimného štadióna 
v Liptovskom Mikuláši 

SZĽH – Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci 
Projektu podpory obnovy hokejovej infraštruktúry 

142 468,75 
(100 000) 

21.12.2017 
  

schválená 

V roku 2017 sa mesto, prostredníctvom vyššie uvedených žiadostí (spolu 31 žiadostí), uchádzalo o externé zdroje financovania projektov v celkovej sume: 
3.732.384,06 EUR. 


