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Návrh na uznesenie  pre Mestské zastupiteľstvo  Liptovský Mikuláš 
konané dňa 03.04.2014 

 
K bodu:  Návrh zmeny   rozpočtu  na rok 2014 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

- informáciu o zmene rozpočtu – zvýšenie kapitálových výdavkov z nedočerpaného 
úveru na 12 b.j. z roku 2013 zo ŠFRB, 

- informáciu o  zmene rozpočtu kapitálových výdavkov z investičnej akcie Bezbariérová 
úprava Palúčanská na investičnú akciu Úprava prechodu pre chodcov ul. 
Demänovská, 

- informáciu o zmene rozpočtu – zvýšenie kapitálových a bežných výdavkov pre 
príspevkovú organizáciu VPS Liptovský Mikuláš na spolufinancovanie projektu 
„Regionálny systém separovaného zberu komunálneho odpadu v oblasti stredného 
a horného Liptova, III. etapa“ z Recyklačného fondu, 

- informáciu o zmene rozpočtu – zvýšenie  kapitálových výdavkov na investičné akcie 
rekonštukcia ul.Okružná, ul.Linčovského,ul.Jesenského, ul.Jilemnického, chodník 
Swedvood, rekonštrukcia podlahy telocvičňa ZŠ J.Kráľa, kapitálový transfer na 
dofinancovanie ihriska TJ Tatran Okoličné, kapitálový transfer VPS na mostovú váhu 
a stroj na čistenie priestorov a podláh plavárne, prípravná a projektová 
dokumentácia protipovodňové opatrenia Ploštín, Bodice, telocvičňa v prírode, detské 
ihriská, sadové a terénne úpravy ul. E.Penkalu, Park Margity Dobrovičovej, 
vysporiadanie pozemkov pod cyklochodník, rekonštrukcia budovy zimného štadióna. 
 

II.   konštatuje že 
- komisia finančná, majetkovoprávna a cestovného ruchu dňa 18.3.2014 a mestská 

rada dňa 24.03.2014 prerokovali materiál a odporučili ho predložiť na prerokovanie 
mestskému zastupiteľstvu . 
 

III.   schvaľuje 
 

1. Zmenu rozpočtu – zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov  na položke ekonomickej 
klasifikácie 716 – Prípravná a projektová dokumentácia – rozšírenie Komunitného centra Hlboké 
vo výške 8 000,- eur,  zvýšenie príjmových finančných operácií na položke 514002- úver 12 b.j. 
Hlboké 2013 vo výške 8 000,- eur.   

 

K
R

Y
TI

E
 

FK EK 
Progr. 

Podprogr. NÁZOV SUMA 

52  514002  Úver 12 b.j. Hlboké 2013 ŠFRB    +8 000 € 

52 0474 716 17.1. Prípravná a projektová dokumentácia-rozšírenie KC Hlboké +8 000 € 

 
2. Zmenu rozpočtu – zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 9 650,- eur na položke 
717002 – Rekonštrukcia a modernizácia - Úprava priechodu pre chodcov ul. Demänovská 
a zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov na investičnú akciu Bezbariérová úprava Palúčanská vo 
výške 9 650,- eur.  
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K
R

Y
TI

E
 

FK EK 
Progr. 

Podprogr. NÁZOV SUMA 

43 0451 717002 08.3. Rekonštrukcia a modernizácia-bezbariérová úprava Palúčanská  -9 650 € 

43 0451 717003 08.3.  
Stavebné úpravy – úprava prechodu pre chodcov ul.Demänovská-
križovatka C.I/18  +9 650 € 

 
3. Zmenu rozpočtu  
a) zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 33 050,- eur na položke 721001 – Transfer 

kapitálový VPS – spolufinancovanie kapitálových výdavkov na projekt “Regionálny systém 
sep.zberu komunálneho odpadu v oblasti stredného a horného Liptova, III. etapa“, zvýšenie 
rozpočtu kapitálových príjmov na položke 231 – predaj nepotrebných aktív vo výške 33 050,- 
eur, 

b) zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov vo výške 1 108,- eur  na položke 641001 – transfer bežný 
VPS - spolufinancovanie bežných výdavkov na projekt “Regionálny systém sep.zberu 
komunálneho odpadu v oblasti stredného a horného Liptova, III. etapa“ a zníženie rozpočtu 
na položke 641001 – transfer VPS – Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA vo výške 1 108,- eur.  

b
o

d
 

K
R

Y
TI

E
 

FK EK 
Progr. 

Podprogr. NÁZOV SUMA 

a) 

43 0510 721001 06.2. 

Kapitálový transfer VPS-projekt“ Regionálny systém sep.zberu 
komunálneho odpadu v oblasti stredného a horného Liptova, III. 
etapa“   +33 050  € 

 43  231  Predaj kapitálových aktív – spl.Hala Ráztoky +33 050 € 

b) 

41 0510 641001 06.2. 

Bežný  transfer VPS - projekt“ Regionálny systém sep.zberu 
komunálneho odpadu v oblasti stredného a horného Liptova, III. 
etapa“   +1 108 € 

 41 0810 641001 12.4.  Transfer VPS – Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA -1 108 € 

 
4. Zmenu rozpočtu – zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 565 000,- eur podľa 
rozpisu v tabuľke, zvýšenie  rozpočtu kapitálových príjmov na položke 231 – Predaj nepotrebných 
aktív  vo výške 270 000,- eur a zvýšenie príjmových finančných operácií na položke 454001 – 
Prevod prostriedkov z peňažných fondov – rezervný fond vo výške 295 000,- eur. 
    

 

K
R

Y
TI

E
 

FK EK 
Progr. 

Podprogr. NÁZOV SUMA 

a) 43 0810 717002 12.4. Rekonštrukcia a modernizácia – priestory strojovne Zimný štadión  +42 000  € 

 
43 0810 716 12.4. 

Prípr.a projektová dokumentácia – priestory strojovne Zimný 
štadión +3 000  € 

 46 0810 717002 12.4. Rekonštrukcia a modernizácia – strecha Zimný štadión rezerv.fond +30 000 € 

b) 46 0510 721001 06.2. Transfer kapitálový VPS – obstaranie mostovej váhy rezerv.fond +40 000 € 

c) 
46 0810 721001 12.4.1. 

Transfer kapitálový VPS – obstaranie stroja na čistenie priestorov 
a podláh na plavárni rezerv.fond + 5 000 € 

d) 
46 0810 722001 12.3. 

Transfer kapitálový OZ – TJ TATRAN Okoličné dofinancovanie 
rezerv.fond +30 000 € 

e) 46 0451 717002 08.3. Rekonštrukcia a modernizácia ul. Okružná rezerv.fond +75 000 € 

f) 43 0451 717002 08.3. Rekonštrukcia a modernizácia ul Linčovského +75 000 € 

g) 43 0451 717001 08.3. Realizácia chodník SWEDVOOD +30 000 € 

h) 
46 0451 717002 08.3.    06 

Rekonštrukcia a modernizácia parkovacích plôch ul.Jesenského 
a Jilemnicého rezerv.fond +50 000 € 
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i) 46 0620 717001 09.1. Realizácia Park Margity Dobrovičovej  rezerv.fond +15 000 € 

j) 
46 0620 721001 09.1. 

Transfer kapitálový VPS – sadové a terénne upravy ul.E.Penkalu 
rezerv.fond +15 000 € 

k)   46 0620 717001 09.3. Realizácia Detské ihríská rezerv.fond +30 000 € 

l) 46 0620 717001 09.3. Realizácia Telocvične v prírode rezerv.fond +5 000 € 

m) 43 09121 717002 11.1. Rekonštrukcia a modernizácia podlahy telocvične ZŠ J.Kráľa +50 000 € 

n) 
43 04219 716 05.4. 

Prípravná a projektová dokumentácia protipovodňové opatrenia 
Ploštín +5 000 € 

o) 
43 04219 716 05.4. 

Prípravná a projektová dokumentácia protipovodňové opatrenia 
Bodice +5 000 € 

p) 43 01116 711001 03.1. Nákup pozemkov-vysporiadanie cyklochodník +60 000 € 

 43  231  Predaj kapitálových aktív – spl.Hala Ráztoky +270 000 € 

 46  454001  Prevod prostriedkov z peňažných fondov- Rezervný fond +295 000 € 

 
Dôvodová správa ku zmene rozpočtu 

K bodu 1 – v súlade s požiadavkou oddelenia investícií predkladám zmenu rozpočtu - zvýšenie 
kapitálových výdavkov na projektovú dokumentáciu rozšírenia Komunitného centra v Hlbokom vo 
výške 8 000,- eur. V roku 2013 mesto nedočerpalo úver zo ŠFRB na 12 b.j. Hlboké v sume 8 000,- eur. 
ŠFRB nám započítalo do čerpania úveru aj faktúru za projektovú dokumentáciu, ktorá bola uhradená 
v roku 2012  a tak nám presunulo tieto finančné prostriedky na bežný účet a môžeme ich použiť na 
úhradu inej investičnej akcie ako je 12 b. j. Hlboké. Je potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu, 
nakoľko o finančné prostriedky na realizáciu rozšírenia Komunitného centra v Hlbokom sa mesto 
bude uchádzať zo zdrojov z EÚ. Schválením tejto rozpočtovej zmeny sa kapitálový rozpočet zvýši 
o 8 000,- eur. 
K bodu 2 – v súlade s požiadavkou oddelenia investícií predkladám zmenu rozpočtu - presun  
kapitálových výdavkov z investičnej akcie – Rekonštrukcia a modernizácia Bezbariérová úprava 
Palúčanská na investičnú akciu stavebné úpravy prechodu pre chodcov ul. Demänovská – križovatka 
C.I/18 vo výške 9 650,- eur. V súčasnej dobe sa pre bezpečnosť chodcov a detí , ktorí chodia do 
základnej školy na  Demänovskej ulici , upravuje projektová dokumentácia spracovaná v 9/2007 pod 
názvom ,, Križovatka C.I/18- Demänovská ulica, zvýšenie bezpečnosti chodcov na vyznačených 
prechodoch“. Z tohto dôvodu sa tiež zrealizovala  v roku 2013 nová svetelná signalizácia pri vstupe do 
Nemocnice,  aby bol zabezpečený bezpečný prechod chodcov a detí prichádzajúcich z mestskej časti 
Palúdzka do školy na ul. Demänovskej.  Na realizáciu úpravy tejto križovatky navrhujeme presunúť 
finančné zdroje z investičnej akcie - Rekonštrukcia a modernizácia  bezbariérovej úpravy Palúčanskej. 
Zmena investičnej akcie bola prekonzultovaná a bola odsúhlasená s poslancami za mestskú časť 
Palúdzka. Riešenie križovatky CI/18 z hľadiska bezpečnosti chodcov, hlavne detí, ktoré chodia do 
školy na ul. Demänovskej je dôležitejšie ako bezbariérová úprava Palúčanská.  
K bodu 3 – Na základe žiadosti VPS Liptovský Mikuláš predkladáme návrh na zvýšenie bežného 
a kapitálového rozpočtu pre Verejnoprospešné  služby  pre  rok 2014. VPS v roku 2014 pokračujú 
v realizácií projektu „Regionálny systém separovaného zberu komunálneho odpadu v oblasti 
stredného a horného Liptova,  III. etapa“.  
 Cieľom spomínaného projektu je: 

a) zakúpenie teleskopického otočného nakladača v hodnote 101 400,00 eur, 

b) zakúpenie  prídavných zariadení v hodnote 40 050,00 eur, 

c) propagácia separovaného zberu v hodnote 4 958,04 eur. 

Celková hodnota projektu je 146 408,04 eur. Výška účelovej dotácie poskytnutá Recyklačným 
fondom Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš na úhradu nákladov spojených s realizáciou 
projektu je 112 250,00 eur. Rozdiel medzi obstarávacou cenou a výškou dotácie je 34 158,04 eur. 
Jedná sa o finančné prostriedky, ktoré musia   Verejnoprospešné  služby  Liptovský Mikuláš  použiť na 
realizáciu projektu z vlastných zdrojov. Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš nedisponujú  
takými prostriedkami,  aby  mohli  zabezpečiť  spolufinancovanie  projektu  z vlastných  zdrojov,  
preto  žiadajú  o poskytnutie  kapitálového a bežného  transferu. 
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Popis  obsahu projektu je uvedený v prílohe č. 1, financovania   v prílohe č. 2. 
Obstaranie majetku v rámci projektu a ručiteľské vyhlásenie  MsZ schválilo dňa 8.8.2013 uzn. č. 
65/2013. Spoluúčasť VPS na projekte nebola v rozpočte na rok 2014, nakoľko prebiehalo 
obstarávanie, ktoré bolo ukončené podpísaním dodávateľskej zmluvy dňa 29.11.2013 a v tom čase 
boli rozpočty už spracované v procese schvaľovania. 
K bodu 4 – Na základe podnetu oddelenia investícií predkladáme zmenu rozpočtu, zvýšenie rozpočtu 
kapitálových výdavkov vo výške 565 000,- eur na investičné akcie, z ktorých prevažná časť bola 
v požiadavkách pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2014. Z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov tieto akcie neboli zaradené do návrhu rozpočtu na rok 2014. Jedná sa o nasledovné 
investičné akcie: 
a) Rekonštrukcia a modernizácia budovy a strojovne Zimného štadióna  
Výstavbou novej  tréningovej haly JL Arény sa časť starých priestorov strojovne na výrobu ľadu 
a chladenie ľadovej plochy zimného štadióna prestala využívať, nakoľko bola zriadená nová strojovňa, 
ktorá je súčasťou novej tréningovej JL Arény . 
Nevyužité priestory pôvodnej strojovne zimného štadióna má mesto zámer zrekonštruovať pre 
potreby kondičnej prípravy hokejistov , krasokorčuliarov  a prípraviek hokejových družstiev. Tieto 
nevyužité priestory je potrebné zrekonštruovať, nakoľko pôvodné priestory využívané na kondičnú 
prípravu športovcov sa museli zbúrať, lebo priestorovo prekážali výstavbe novej haly spoločnosti JL 
Aréna. Rekonštrukcia stavebných prác spočíva vo vybúraní starých priečok, otvorov v obvodových 
stenách pre vstup do nových tréningových a skladovacích priestorov, vo vybúraní starých 
nevyhovujúcich podláh a  vybúraní a montáží nových okenných otvorov. Taktiež sa musia vyspraviť 
staré omietky, maľby, ústredné kúrenie. V časti rekonštrukcie strojovne sa vymení nevyhovujúca 
krytina a celá strecha sa zateplí. Predpokladané náklady na celkovú rekonštrukciu sa pohybujú po 
predbežnej kalkulácii nákladov v sume cca 45 000,- eur (rekonštrukcia a modernizácia 42 000 eur 
a prípravná a projektová dokumentácia 3 000 eur).  
Na základe oznámenia správcu zimného štadióna, že na hraciu plochu zateká, sa vykonala následná 
obhliadka strechy zimného štadióna. Pri obhliadke boli zistené netesnosti v konštrukcii svetlíkov  
z dôvodu skorodovania oceľových prvkov, ktoré slúžia na uchytenie sklenej výplne svetlíkov.  Z tohto 
dôvodu je potrebná celková rekonštrukcia svetlíkov na streche štadióna, aby nedošlo k uvoľneniu  
a prepadnutiu sklenej výplne na ľadovú plochu. Suma nákladov spracovaná projektantom na túto 
rekonštrukciu strechy je 30 000,- eur. Celková suma potrebná na rekonštrukciu zimného štadióna je 
v sume 75 000,- eur. Zmenu rozpočtu navrhujeme kryť z kapitálových príjmov – Príjem z predaja 
kapitálových aktív v sume 45 000,- eur a v sume 30 000,- eur z rezervného fondu.  
b) Mostová váha                       
Nevyhnutnosť  obstarania  váhy  pre   VPS  vychádza  hlavne  z nasledovných skutočností: 
- Snaha   o  sprevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov kompostovaním (kompostárne) 

v roku 2014 (potreba  zabezpečenia stanoveného pomeru vstupných materiálov potrebných na 
výrobu kompostu a jednak možnosti váženia vyrobeného produktu).  

- Zabezpečenie kontrolného váženia  pri predaji odpadov. Odpady určené na zhodnotenie (odpad 
z papiera, plastov, kovov, skla, tatrapekov, polystyrénu, textilu, motorových olejov, biologického 
odpadu – konáre, elektroodpad ) alebo na zneškodnenie  mimo skládky odpadov (absorbenty, 
obaly znečistené škodlivinami, riedidlá, pesticídy ...)  sú vážené až na váhe ich odberateľa. 
Podkladom fakturácie je doklad z týchto váh odberateľa.  

- Zabezpečenie podkladov potrebných pre fakturáciu predaja vytriedených odpadov.  
- Výška finančných prostriedkov  vynaložených na váženie plných a prázdnych vozidiel na váhach 

zmluvných partnerov. V budúcnosti  pri  úvahe zvýšenia  frekvencie vývozu   najmä  v letnom  
období by  vzrástli  aj  náklady  na  váženie. 

Pri prevádzke zariadení na nakladanie s odpadmi sú potrebné údaje o množstve odpadov, s ktorými 
sa v tých zariadeniach nakladá. Tieto údaje z váženia sú potrebné: 
-  pre plnenie povinností prevádzkovateľa zariadenia stanovené v zákone č. 223/2001 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a jeho vykonávacích predpisoch (evidenčný  
list odpadu, hlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním), 

- pre  ekonomiku  týchto zariadení. 
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Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš hmotnosť jednotlivých druhov odpadov, s ktorými 
nakladajú, overujú vážením na váhe: 
- Na Skládke odpadov Veterná Poruba – odpadov, ktoré sú na skládke zneškodňované – stavebný 

odpad, zmesový komunálny odpad, odpad z čistenia ulíc. 
- V spoločnosti Poľnonákup Liptov, a.s., so sídlom 1. Mája 1849, Liptovský Mikuláš a v spoločnosti 

Drusur, s.r.o., v prevádzke  na ul. 1. mája v liptovskom Mikuláši na základe uzatvorenej zmluvy 
o dielo. Pričom cena jedného váženia v spoločnosti Poľnonákup Liptov, a.s. je 1,99 eur s DPH a v 
spoločnosti Drusur, s.r.o. 1,00 eur s DPH. V týchto spoločnostiach sa vážia odpady, ktoré sa 
dotrieďujú v triediacej hale (odpad zo zberných nádob umiestnených na území mesta, zmluvných 
obcí, zberných dvorov),   biologický odpad – tráva, lístie. 

- V triediacej hale určenej na váhu balíkov vytriedeného odpadu (plastov, papiera, tetrapakov). 
Pritom údaje z tejto váhy sú len orientačné, pretože váha nie je certifikovaná.  Zvýšenie 
kapitálového transferu pre VPS na nákup mostovej váhy v sume 40 000,- eur navrhujeme kryť 
z rezervného fondu. 

c) Stroj na čistenie priestorov a podláh v plavárni 
Stroj   je  potrebný   pre   udržanie hygienických 
noriem,  zlepšenie  prostredia,  zefektívnenie  prevádzky. Čistenie v KP je veľmi dôležité a náročné na 
čas. Upratuje sa ráno, počas celej prevádzky, počas obednej prestávky a večer po skončení prevádzky 
krytej plavárne. Upratovanie spočíva vo vystriekaní všetkých priestorov KP - najmä šatní. Potom 
prichádza dezinfekcia,  rajbanie ručne a znova vystriekanie podláh aj stien spŕch. Najväčší dôvod je 
však aj to, že návštevníci krytej plavárne sa po kúpaní osprchujú a poutierajú, avšak v šatniach si 
nemôžu dať na nohy ponožky,  lebo na podlahe sa nachádza zbytková voda a tak si môžu ponožky 
obúvať až von pred recepciou. Strojom by sa podlaha 
nielen  očistila,  ale  aj  vysala  od  vody.  Vzhľadom  na  to,  že  ide  o  veľkú  plochu  je  náročné  ju 
udržiavať    v  poriadku  ručne.  V zázname z kontroly zo dňa 30.09.2013 Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši konštatoval, že čistenie podláh v šatniach a ostatných 
priestoroch plavárne by bolo vhodné zabezpečovať univerzálnym - účelným čistiacim strojom. 
Stroj  by  bol   použiteľný  aj  na  čistenie  telocvične. Zvýšenie kapitálového transferu pre VPS na 
obstaranie stroja na čistenie priestorov a podláh v plavárni v sume 5 000,- eur navrhujeme kryť 
z rezervného fondu.  
d) Transfer TJ TATRAN Okoličné – dofinancovanie tréningového ihriska 
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na dobudovanie ihriska požiadalo TJ Tatran Okoličné 
o finančný príspevok. V priebehu roku 2013 začali proces výstavby druhého trávnatého ihriska, na 
ktoré im boli poskytnuté finančné prostriedky z mesta vo výške 70 tis. eur. Ako bolo uvedené 
v prvotnej dôvodovej správe,  k  sfunkčneniu novovybudovaného ihriska je potrebný posun hlavného 
ihriska a dostavba oplotenia. Výstavbu začal klub realizovať v spolupráci so sponzormi, avšak potreby 
dobudovania riadneho ihriska prekročili možnosti klubu. Novovybudované i pôvodné ihrisko ostanú 
v 100% vlastníctve mesta, nakoľko pozemky pod ihriskom vlastní mesto Liptovský Mikuláš. Zvýšenie 
rozpočtu na kapitálový transfer pre TJ Tatran Okoličné v sume 30 000,- eur navrhujeme kryť 
z rezervného fondu. 
e)  Rekonštrukcia a modernizácia ul. Okružná 
Jedná sa o miestnu komunikáciu kde, je dlhodobo nevyhovujúci stav povrchu vozovky. Rekonštrukcia 
vozovky si vyžaduje odvedenie dažďových povrchových vôd do vsahovacích jám, alebo odvedenie 
dažďových povrchových vôd do potoka Demänovka. Rekonštrukcia vozovky vychádza z  urbanistickej 
štúdie spracovanej spoločnosťou Ateliér Domova spol. s .r. o. Bratislava a urbanisticko-
architektonického zámeru Námestie SNP a okolie Palúdzka, spracovanej ing. arch. Bátikom. 
Predpokladané náklady na realizáciu sú 75 000,- eur. Zvýšenie kapitálového rozpočtu na 
rekonštrukciu ul. Okružnej navrhujeme kryť z rezervného fondu. 
f) Rekonštrukcia a modernizácia ul. Linčovského 
Rekonštrukcia vozovky v mestskej časti Okoličné ul. Linčovského si vyžaduje zrealizovať nový povrch. 
V tejto mestskej časti je ukončená individuálna bytová výstavba a jestvujúci kryt vozovky je po 
výstavbe značne poškodený. Predpokladané náklady sú 75 000,- eur. Zvýšenie kapitálového rozpočtu 
na rekonštrukciu ul. Linčovského navrhujeme kryť z príjmov z predaja kapitálových aktív. 
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g) Realizácia chodníka SWEDWOOD 
Mesto chce zrealizovať výstavbu nového chodníka v Okoličnom pri spoločnosti Swedwood. Výstavba 
chodníka zabezpečí bezpečnosť chodcov prichádzajúcich zo zastávky mestskej hromadnej dopravy 
v Okoličnom do priemyselnej zóny Swedwood. Výstavba chodníka je navrhovaná v dvoch etapách, 
prvá etapa je na katastrálnom území L.Mikuláša.  Zvýšenie kapitálových výdavkov v sume 30 000,- eur 
navrhujeme kryť z príjmov z predaja kapitálových aktív.  
h) Rekonštrukcia a modernizácia parkovacích plôch ul.Jesenského a ul.Jilemnického 
Zvýšenie pôvodného rozpočtu na rekonštrukciu parkovacích plôch v časti Staré mesto na ul. 
Jesenského a ul. Jilemnického je potrebné z dôvodu väčšieho rozsahu stavebných prác podľa 
projektovej dokumentácie. Zvýšenie kapitálového rozpočtu v sume 50 000,- eur navrhujeme kryť 
z rezervného fondu.  
i) Park Margity Dobrovičovej 
Finančné prostriedky budú použité na dotvorenie Parku Margity Dobrovičovej v zmysle uznesenia č. 
53/2013. Zvýšenie rozpočtu na dotvorenie Parku Margity Dobrovičovej v sume 15 000,- eur 
navrhujeme kryť z prostriedkov rezervného fondu. 
j)  Sadové a terénne úpravy ul. Eduarda Penkalu 
Po realizácií stavieb bytových domov v tejto lokalite  vyplynula potreba riešiť úpravu územia v záujme 
zabezpečenia ochrany pred povodňami a tiež zrealizovať sadové a terénne úpravy. Finančné 
prostriedky budú použité na kapitálový transfer pre VPS na zabezpečenie prípravnej a projektovej 
dokumentácie a následnej realizácie prác na sadových a terénnych úpravách v okolí bytových domov 
na ul. E.Penkalu.  Zvýšenie kapitálového transferu pre VPS na sadové a terénne úpravy ul. E.Penkalu 
v sume 15 000,- eur navrhujeme kryť z rezervného fondu. 
k) Detské ihriská 
Zvýšenie rozpočtu navrhujeme z dôvodu potreby zriadiť detské ihriská  v Liptovskej Ondrašovej na ul. 
Hroboňa ,  na ul. 1. mája  pri bytovom dome v majetku mesta Liptovský Mikuláš a v Palúdzke. 
Zvýšenie rozpočtu v sume 30 000,- eur  navrhujeme kryť z rezervného fondu. 
l) Telocvičňa v prírode 
Finančné prostriedky budú použité na obstaranie fitness prvkov do exteriéru. Umiestnené budú na 
horných Podbrezinách pri chodníku popri Smrečianke, nad ZŠ J.Kráľa a popri cyklochodníku v Parku 
Ivana Laučíka. Zvýšenie kapitálového rozpočtu v sume 5 000,- eur navrhujeme kryť z rezervného 
fondu. 
m) Rekonštrukcia a modernizácia podlahy telocvične ZŠ J.Kráľa 
Po presťahovaní sa mestského basketbalového klubu do telocvične ZŠ J.Kráľa vzišla požiadavka klubu 
na rekonštrukciu podlahy telocvične. Jestvujúca podlaha je stará cca 20 rokov a je zhotovená 
nalepením podlahovej gumy na betón. Súčasný podklad podlahy je nevyhovujúci hlavne zo 
zdravotných dôvodov (nepriaznivý dopad na kĺby) nielen pre členov klubu, ale aj pre žiakov školy, 
ktorí využívajú denne túto telocvičňu. Rekonštrukciou by sme chceli vymeniť starú nevyhovujúcu 
podlahu za drevenú vrstvenú palubovku pre zabezpečenie pružnosti podlahy, ktorá je nevyhnutná 
pre športové podujatia. Zvýšenie kapitálového rozpočtu v sume 50 000,- eur navrhujeme kryť 
z príjmov z predaja kapitálových aktív. 
n) Prípravná a projektová dokumentácia protipovodňové opatrenia Ploštín 
Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na Prípravnú a projektovú dokumentáciu protipovodňové 
opatrenia Ploštín je potrebné z dôvodu dlhotrvajúcich problémov s vodami z prívalových dažďov, 
ktoré ohrozujú obytné domy a záhrady na ul. Tretiny a Do Demänovej. Následne po vypracovaní 
projektovej dokumentácie a vyčíslení rozpočtových nákladov sa budú realizovať postupne práce na 
samotných protipovodňových opatreniach.  Zmenu kapitálových výdavkov vo výške 5 000,- eur 
navrhujeme kryť z príjmov z predaja kapitálových aktív.  
o) Prípravná a projektová dokumentácia protipovodňové opatrenia Bodice 
Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na Prípravnú a projektovú dokumentáciu protipovodňové 
opatrenia Bodice je potrebné z dôvodu dlhotrvajúcich problémov s vodami z prívalových dažďov, 
ktoré ohrozujú obytné domy a záhrady na ul. Bodickej od kultúrneho domu po ul. Ku vode, kde vody 
z prívalových dažďov poškodzujú tiež vozovku.  Následne po vypracovaní projektovej dokumentácie 
a vyčíslení rozpočtových nákladov sa budú realizovať postupne práce na samotných 
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protipovodňových opatreniach.  Zmenu kapitálových výdavkov vo výške 5 000,- eur navrhujeme kryť 
z príjmov z predaja kapitálových aktív.  
p) Nákup pozemkov – vysporiadanie cyklochodník 
Z dôvodu zámeru pokračovať vo výstavbe cyklochodníka do mostu v Palúdzkej v smere do L.Trnovca, 
 či už z vlastných zdrojov mesta alebo z projektov z EÚ je pre vydanie stavebného povolenia potrebné 
vysporiadať pozemky pod touto trasou. Predpokladané výdavky na výkupy pozemkov sú vo výške 
60 000,- eur a navrhujeme ich kryť z príjmov z predaja kapitálových aktív. 
 
 

 
 
 

 
 
 


