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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2021
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Nákup vybavenia Mestskej
knižnice Žilina za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb“, v rámci výzvy
zameranej na Podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s
pandémiou COVID-19 vyhlásenej prostredníctvom Riadiaceho orgánu pre Integrovaný
regionálny operačný program. Ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom
mesta Žilina a platným programom rozvoja mesta Žilina a ďalšími strategickými
dokumentmi;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, čo
predstavuje maximálne sumu 10 526,00 eur, v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Žilina.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu
č. IROP – PO7- SC77-2021-75 na predkladanie žiadostí o NFP na dopytovo orientované
projekty, ktorých účelom je podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti
s pandémiou COVID-19.
Celkové oprávnené výdavky projektu boli stanovené vo výške 200.000,00 eur. Výška
žiadaného NFP predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov a povinné
spolufinancovanie mestom bude vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.
Žiadateľom Nenávratného finančného príspevku bude Mestská knižnica Žilina, Ul. Sv.
Cyrila a Metoda 1, 010 08 Žilina, IČO: 53947002.

VLASTNÝ MATERIÁL
Činnosť knižníc už dávno nie je len o požičiavaní kníh a časopisov, ale aj o ponuke
srdečnej a otvorenej atmosféry v príjemnom prostredí, v ktorom sa organizujú vlastné podujatia
podporujúce vzťah ľudí ku knihám a čítaniu, kultúre celkovo. Našou ambíciou je, aby Mestská
knižnica Žilina a jej jednotlivé pobočky boli vzdelávacími, kultúrnymi a spoločenskými
centrami. Našou úlohou je zabezpečiť priblíženie členom miestnej komunity, posilnenie
medzigeneračného dialógu, podporovanie programov čitateľskej a informačnej gramotnosti od
útleho veku a organizovanie podujatí pre všetky vekové kategórie.
Na naplnenie ambície a plánov s Mestskou knižnicou Žilina je okrem iného nevyhnutné
aj:
-

zatraktívniť a reorganizovať priestory knižnice a jej pobočiek,

-

modernizovať existujúce technické vybavenie jeho výmenou,

-

zabezpečiť chýbajúce technické vybavenie.

Z dôvodov tu uvedených sa Mestská knižnica Žilina uchádza o nenávratný finančný príspevok.
V zmysle splnenia podmienok výzvy je tiež potrebné doplniť súhlas s realizáciou
predkladaného projektu do existujúcich nájomných zmlúv knižnice a jej pobočiek a to formou
dodatkov k zmluvám.
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