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Návrh uznesenia
k bodu ..: Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania za účelom realizácie
projektov predkladaných v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho
operačného programu, prioritná os 1. Bezpečná a ekologická doprava
v regiónoch

Uznesenie 1
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
ruší
a)

Uznesenie 19/26 Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja z 25. septembra 2017,

b) Uznesenie 17/6 Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja z 21. mája 2018.

Uznesenie 2
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a)

predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie dostupnosti k sieti
TEN-T v regióne Orava – II. etapa“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC112016-11, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom kraja a platným
programom rozvoja kraja;

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c)

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške 5% z predloženého projektu , t.j.
255 000,- EUR

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.
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Uznesenie 3
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie dostupnosti k sieti
TEN-T v regióne Horné Považie – III. etapa“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1SC11-2016-11, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom kraja a platným
programom rozvoja kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c)

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške 5% z predloženého projektu , t.j.
135 000,- EUR;

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.
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Dôvodová správa
K návrhu Uznesenia 1:
Pre projekt Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Horné Považie – III. etapa sa mení
výška celkových oprávnených výdavkov. Zo žiadosti boli vylúčené rekonštrukcie úsekov
cesty II/583 v katastrálnom území Zázrivá a Párnica.
Na žiadosť Riadiaceho orgánu sa musela žiadosť rozdeliť na dve časti – rekonštrukcia úsekov
v katastrálnom území: Varín, Belá, Krásňany a Terchová a druhá časť – rekonštrukcia úsekov
v katastrálnom území Zázrivá a Párnica.
K návrhu Uznesenia 2 a 3:
1.

Žiadosti o NFP budú predložené v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny
operačný program (ďalej len „IROP“) na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy
s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému – kód výzvy: IROP-PO1SC11-2016-11.

2.

Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.

3.

Investičná priorita: 1.1 – Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych
a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov.

4.

Špecifický cieľ: 1.1 – Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy
s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

5.

Výzva bola vyhlásená 30.11.2016 a ukončená bude 29.6.2018.

6.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) – alokácia
v rámci ŽSK je 10 705 544 EUR – výzva umožňuje predkladať žiadosti v rámci
viacerých hodnotiacich kôl (28.2.2017, 31.5.2017. 31.8 .2017, ... až do vyčerpania
alokácie ŽSK).

7.

V rámci projektu: „Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Horné Považie – III.
etapa“, sa budú rekonštruovať a modernizovať úseky cesty : II/583 Varín, Krásňany,
Belá a Terchová

8.

V rámci projektu: „Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Orava – II. etapa“, sa
bude rekonštruovať a modernizovať cesta II/583 v katastrálnom území Zázrivá a
Párnica.

9.

Celkové oprávnené náklady:
 pre projekt „Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Horné Považie – III.
etapa“ , max. 2 700 000 EUR s DPH , výška spolufinancovania neprekročí sumu,
135 000,- EUR;
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 pre projekt „Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Orava – II. etapa“ max.
5 100 000,- EUR s DPH, výška spolufinancovania neprekročí sumu 255 000,- EUR.
10. Schválené uznesenia zastupiteľstva ŽSK musia byť ako povinné prílohy žiadostí
o nenávratný finančný príspevok predložené najneskôr 15. 7. 2018.
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