MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE
Materiál na rokovanie pre
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: _____/2021

K bodu programu

Návrh na schválenie
predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
„Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline“
Materiál obsahuje:

Materiál prerokovaný:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Predkladá:
Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Zodpovedný za vypracovanie:
Bc. Ivana Stillerová

vedúca OPEÚ

Žilina, 25. 10. 2021

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

schvaľuje

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných
služieb v Mestskom divadle v Žiline“, 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 divadlo Žilina, Ul. Sv.
Horný Val 3, 01001 Žilina, IČO: 30229839.

VLASTNÝ MATERIÁL
Predmetom projektu je nákup technického vybavenia do hlavných prevádzkových
priestorov Mestského divadla Žilina za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb
a zvýšenie úrovne hygienických štandardov divadla na ochranu zdravia v boji proti COVID19
pre návštevníkov, hercov aj zamestnancov divadla.
Hlavným cieľom projektu je „ Zvýšiť odolnosť a udržateľnosť mestského divadla v Žiline
v kontexte dôsledkov pandémie COVID 19 prostredníctvom realizácie vybraných
opatrení“.
Hlavný cieľ sa dosiahne realizáciou dvoch špecifických cieľov:
1. Zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb za účelom udržania a zvýšenia počtu
návštevníkov
2. Zlepšenie hygienických štandardov objektov divadla a vybavenia na minimalizáciu
účinkov pandémie COVID 19 na návštevníkov, hercov a zamestnancov a na prevádzku
divadla
Aktivity projektu: projekt sa realizuje prostredníctvom nasledujúcich aktivít:
Aktivita 1: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline
Aktivita 2: Zlepšenie úrovne hygienických štandardov Mestského divadla v Žiline
Miesto realizácie projektu: mesto Žilina, Horný Val 3, 01001 Žilina
V zmysle splnenia podmienok výzvy je tiež potrebné doplniť súhlas s realizáciou
predkladaného projektu do existujúcej Zmluvy o výkone správy majetku č. 254/2007 a to
formou dodatku k zmluve.
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