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Pôvodný rozpočet 

 

Názov projektu: Udržateľná kultúra v meste Prievidza 

Celkový rozpočet projektu: 279 059,73 € 

Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt: 210 000 € 

Maximálna požadovaná výška NFP:  200 000 €  

Kofinancovanie  oprávnených výdavkov žiadateľom – Kultúrne a spoločenské stredisko 

Prievidza: 5% - 10 000 € 

Predpokladané neoprávnené výdavky na projekt: 69 059, 73 € 

 

Aktuálny rozpočet 

 

Názov projektu: Udržateľná kultúra v meste Prievidza 

Celkový rozpočet projektu: 279 059,73 € 

Celkové oprávnené výdavky na projekt: 210 526,32 € 

Maximálna požadovaná výška NFP:  200 000 €  

Kofinancovanie  oprávnených výdavkov žiadateľom – Kultúrne a spoločenské stredisko 

Prievidza: 5% - 10 526,32 € 

Predpokladané neoprávnené výdavky na projekt: 68 533,41 € 

 

Dôvodová správa. 

 

MK SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny program vyhlásilo Výzvu 

na predkladania žiadostí  o poskytnutie NFP na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych 

inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID – 19. Výzva stanovuje maximálnu výšku 

príspevku v sume 200 000 €. 

 Pri spracovaní formulára žiadosti o NFP v ITMS / centrálny informačný systém, ktorý 

slúži na evidenciu a následné spracovávanie, export a monitoring dát o programovaní, 

projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite pre programové obdobie 2014 – 

2020/  sme chceli využiť možnosť čerpania oprávnených výdavkov v maximálnej výške 

200 000 €, preto je nevyhnutné upraviť výšku spolufinancovania mestom na sumu 10 526,32 

€. Výška celkového rozpočtu projektu zostáva nezmenená, o sumu zvýšenia kofinancovania 

projektu  sa poníži výška neoprávnených výdavkov na projekt / 526,32€/ na sumu 68 533,41€ 

Z tohto dôvodu navrhujem zrušiť uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 242/21 

zo dňa 27.9.2021 a prijať nové uznesenie, ktoré bude korešpondovať s aktuálnou výškou 

kofinancovania projektu. 

 

 

 



Mestské zastupiteľstvo 

 

I. berie na vedomie 

návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, číslo 242/21 zo dňa 

27.9.2021,    

 

II. ruší 

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, číslo 242/21 zo dňa 27.9.2021. 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

I. berie na vedomie 

informáciu o pripravovanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok,  žiadateľom ktorého  je 

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi v rámci výzvy s kódom IROP-PO7–SC77-2021-

75 na projekt s názvom: „Udržateľná kultúra v meste Prievidza“ a možnosti čerpania 

finančných prostriedkov,    

 

II. schvaľuje - neschvaľuje  

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s kódom IROP-

PO7–SC77-2021-75  na projekt  s názvom: „Udržateľná kultúra v meste Prievidza“, 

b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

„Udržateľná kultúra v meste Prievidza“ vo výške 10 526,32  EUR, 

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta vo 

výške 68 533,41 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


