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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje

Dodatok č. 1 k Uzneseniu č. 44/2017 - Návrhu na schválenie predloženia Žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Nadstavba hospodárskeho pavilónu,
prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline“

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Materiál sa predkladá Mestskej rade v Žiline ako iniciatívny.
Cieľom tohto materiálu je vrátiť rozhodovacie právomoci do rúk mestského zastupiteľstva
v Žiline ohľadom neoprávnených výdavkov v projekte, ktorý sa uchádza o financie
z eurofondov. Na mimoriadnom zastupiteľstve 13.3.2017 poslanci odsúhlasili v časovej tiesni
voľné narábanie s mestským rozpočtom, bez projektovej dokumentácie a podkladov
k neoprávneným výdavkom spojených s týmto projektom (príloha).
Tento materiál akceptuje predchádzajúce znenie v plnom rozsahu, len dopĺňa znenie
v poslednom bode. Keďže sa v tomto projekte jedná o predpokladané neoprávnené
výdavky v sume 88 923,55 Eur s ďalším otvoreným ľubovoľným navýšením z rozpočtu
mesta, je nutné, aby takéto rozhodnutia prešli komisiami a aj odborným pripomienkovaním.
FK - navrhuje materiál stiahnuť z rokovania MZ.
MR - neprijala platné uznesenie.

MATERIÁL
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje:

I.

Dodatok č. 1 k Uzneseniu č. 44/2017 - Návrhu na schválenie predloženia Žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Nadstavba
hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská
v Žiline“
1. Odsek 4 sa doplní novým znením:

„ , po schválení financovania uvedeného projektu mestským zastupiteľstvom v Žiline.“
Celý odsek 4 bude znieť:
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta, po schválení financovania uvedeného projektu mestským
zastupiteľstvom v Žiline.

