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NÁVRH NA UZNESENIE :
Uznesenie č. ............... / 2016
Mestská rada v Žiline

I.

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
prerokovať a zobrať na vedomie
1.

II.

Informatívnu správu o vytvorení Sprostredkovateľského orgánu pre IROP

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
prerokovať a schváliť
1.

Návrh zabezpečenia financovania výkonu úloh Sprostredkovateľského orgánu

pre IROP po celú dobu platnosti Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho
orgánu sprostredkovateľským orgánom vo výške rozdielu celkových
výdavkov a poskytnutého nenávratného finančného príspevku z technickej
pomoci IROP.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Uznesením vlády SR č. 232 zo dňa 14. mája 2014 bolo Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka Slovenskej republiky určené v súlade s článkom 123 ods. 1 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303 / 2013 a v súlade s § 4 písm. a) bod 1 zákona č.
292 / 2014 Z.z. „Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov“ ako
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (RO pre IROP).
V súlade s bodom A.7 uznesenia vlády SR č. 232 zo dňa 14. mája 2014
(http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Uznesenie-14131?prefixFile=u_ )
bolo mesto Žilina určené v súlade s § 4 písm. a) bod 2 zákona o príspevku z EŠIF
ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP).
Mestu Žilina v súvislosti s týmto uznesením vyplývajú povinnosti, ktoré musí zabezpečiť pre
preukázanie pripravenosti na plnenie tejto úlohy. Zároveň musí Mestské zastupiteľstvo mesta
Žilina schváliť zabezpečenie financovania výkonu úloh Sprostredkovateľského orgánu pre
IROP po celú dobu platnosti Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu
sprostredkovateľským orgánom vo výške rozdielu celkových výdavkov a poskytnutého
nenávratného finančného príspevku z technickej pomoci IROP.
Informatívna správa informuje poslancov Mestského zastupiteľstva podrobnejšie o stave
prípravy Sprostredkovateľského orgánu pre IROP.
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Informatívna správa o vytvorení Sprostredkovateľského orgánu pre IROP.
Mesto Žilina na základe uznesenia vlády vytvorilo vo svojej organizačnej štruktúre od 1. 4.
2016 nové oddelenie Sprostredkovateľského orgánu pre IROP. Oddelenie bude mať podľa
inštrukcií a požiadaviek Riadiaceho orgánu – Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR jedného vedúceho a dvoch odborných referentov špecialistov.
Súčasne s vytvorením nového oddelenia bola v programovom rozpočte mesta vytvorená nový
podprogram 3.2., ktorý zabezpečí prehľadné financovanie tohto oddelenia pre potreby
neskoršej refundácie nákladov na jeho činnosť do výšky až 95 % oprávnených nákladov.
Mesto Žilina bude po schválení vytvorenia tohto oddelenia vo svojej organizačnej štruktúre,
schválení samostatnej rozpočtovej položky v rozpočte mesta a schválení zabezpečenia
podieľania sa na financovaní tohto oddelenia počas celej dĺžky jeho platnosti jeho Mestským
zastupiteľstvom preverené Riadiacim orgánom formou auditu pripravenosti na túto prenesenú
úlohu a po úspešnom absolvovaní auditu pripravenosti bude medzi Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiacim orgánom pre IROP a mestom Žilina ako
Sprostredkovateľským orgánom pre IROP podpísaná Zmluva o vykonávaní časti úloh
riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom. Riadiaci orgán sa v zmluve zaväzuje
poskytnúť mestu Žilina na zabezpečenie výkonu služieb SO pre IROP alokáciu prostriedkov
technickej pomoci v indikatívnej výške 323.000 Eur.
Hlavné činnosti, ktoré vykonáva SO pre IROP pri implementácii Integrovanej územnej
stratégie mestskej oblasti (IÚSMO) v mestskej funkčnej oblasti (MFO) :
a) Programovanie - tvorba a aktualizácia riadiacej dokumentácie pre výber projektových
zámerov,
b) Monitorovanie a hodnotenie - vypracovanie podkladov do príslušných častí výročnej a
záverečnej správy o vykonávaní IROP a ďalších správ alebo podkladov v zmysle
požiadaviek EK, CKO, RO, resp. iných relevantných subjektov,
c) Implementácia - posudzovanie projektových zámerov,
d) Audity a kontroly - činnosti spojené s realizáciou všetkých auditov, kontrol v súlade so
zmluvou a právnymi dokumentmi pre IROP v rámci príslušných špecifických cieľov,
e) Informovanie a komunikácia - spolupráca s CKO pri činnostiach v oblasti informačnoporadenských centier podľa právnych dokumentov pre IROP.

Čo je to Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
Integrovaný regionálny operačný program (IROP) je programový dokument SR pre
programové obdobie 2014 - 2020. Jeho globálnym cieľom je: prispieť k zlepšeniu kvality života
a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný
územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Stratégia
podpory IROP zohľadňuje stratégiu Európa 2020 a prispieva k plneniu jej priorít, najmä k
udržateľnému a inkluzívnemu rastu a reflektujúc potreby a výzvy konkrétnych regiónov
smeruje k: - rozvoju vybraných oblastí/komponentov podmieňujúcich kvalitu života a
konkurencieschopnosť v danom území a - rozvoju/posilneniu hospodárskej, sociálnej a
územnej súdržnosti na regionálnej a subregionálnej úrovni ako predpokladu znižovania
prehlbovania medzi a vnútroregionálnych rozdielov prostredníctvom zabezpečenia 3

efektívneho a udržateľného poskytovania verejných statkov a služieb zabezpečovaných z
miestnej a regionálnej úrovne a - efektívneho využitia vnútorných zdrojov regiónov s cieľom
zvyšovania
konkurencieschopnosti
a
kvality
života
obyvateľov.
Stratégia IROP spočíva v kombinácii a synergickom prepojení vhodne zvolených intervencií
regionálneho a miestneho charakteru a intervencií národného charakteru ako prostriedku
posilnenia kvality života a regionálnej konkurencieschopnosti, s dopadom na vyvážený územný
rozvoj.
Prioritné osi a investičné priority IROP:
Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Prioritná os č. 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.
Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou
Prioritná os č. 6: Technická pomoc
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