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Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2017 

 mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica zo dňa 27.11.2017 

 

Názov bodu programu:   Návrh na schválenie zapojenia sa MČ  B – ZB do vyhlásenej  

                                           výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

                                   v rámci integrovaného regionálneho operačného programu na   

                                           projekt IKT – učebňa  pod kódom výzvy  

                                           IROP-PO2-SC 222-2016-13 

 

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica 

 

s ch v a ľ u j e  

 

A) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „IKT – učebňa – (klientské 

stanice) , realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13“, ktorého ciele sú 

v súlade s platným územným plánom m.č. a platným programom rozvoja m.č.; 

B) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

C) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 813,95 € 

D) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu m.č. 

  



 

2. 

Dôvodová správa 

 

Základná škola s materskou školou sa prihlásila do zverejnenej výzvy na obnovu resp. 

vybudovanie nových IKT učební v budove ZŠ.  

Miestne zastupiteľstvo jej na svojom zasadnutí dňa 11.4.2017 pod číslom uznesenia 236/2017 

odsúhlasil spolufinancovanie, ako jednu z povinností žiadateľa o NFP. 

Po odovzdaní žiadosti na Ministerstvo pôdohospodárstva SR, sme obdržali žiadosť o doplnenie 

uznesenia v rozsahu uvedenom v jeho návrhu. 

V prípade pozitívnej hodnotiacej správy prvého kola, bude mestská časť mať možnosť  žiadať 

o nenávratný finančný príspevok v druhom kole výzvy a jednou z povinných príloh je uznesenie 

miestneho zastupiteľstva s presnou citáciou.  

 

 

 

 

 


