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Návrh na uznesenie  pre Mestské zastupiteľstvo  Liptovský Mikuláš 
konané dňa 15.05.2014 

 
K bodu:  Návrh zmeny   rozpočtu  na rok 2014 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

- informáciu o zmene rozpočtu – zvýšenie  kapitálových výdavkov na investičné akcie 
chodník Swedvood, rekonštrukcia podlahy telocvičňa ZŠ J.Kráľa, kapitálový transfer 
na dofinancovanie ihriska TJ Tatran Okoličné, kapitálový transfer VPS na mostovú 
váhu, prípravná a projektová dokumentácia protipovodňové opatrenia Ploštín, 
Bodice, detské ihriská, parkoviská ul. Brezová a rekonštrukcia ul. Parková. 
 

II.   konštatuje že 
- komisia finančná, majetkovoprávna a cestovného ruchu dňa 29.04.2014 a mestská 

rada dňa 05.05.2014 prerokovali materiál a odporučili ho predložiť na prerokovanie 
mestskému zastupiteľstvu . 
 

III.   schvaľuje 
 

1. Zmenu rozpočtu – zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 300 000,- eur podľa 
rozpisu v tabuľke, zvýšenie  rozpočtu kapitálových príjmov na položke 231 – príjem z predaja 
kapitálových aktív  vo výške 42 416,- eur, zvýšenie kapitálových príjmov na položke 233001 – 
príjem z predaja pozemkov vo výške 84 069,- eur a zvýšenie príjmových finančných operácií na 
položke 454001 – prevod prostriedkov z peňažných fondov – rezervný fond vo výške 173 515,- 
eur. 
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FK EK 
Progr. 

Podprogr. NÁZOV SUMA 

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

b) 
46 0810 722001 12.3. 

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

c) 46 0451 721001 08.3. Transfer kapitálový VPS chodník SWEDVOOD rezerv.fond +30 000 € 

d) 46 0620 717001 09.3. Realizácia Detské ihriská rezerv.fond +30 000 € 

e) 
46 09121 717002 11.1. 

Rekonštrukcia a modernizácia podlahy telocvične ZŠ J.Kráľa 
z rezerv.fondu +43 515 € 

 43 09121 717002 11.1. Rekonštrukcia a modernizácia podlahy telocvične ZŠ J.Kráľa  +6 485 € 

f) 
43 04219 716 05.4. 

Prípravná a projektová dokumentácia protipovodňové opatrenia 
Ploštín +5 000 € 

g) 
43 04219 716 05.4. 

Prípravná a projektová dokumentácia protipovodňové opatrenia 
Bodice +5 000 € 

h) 43 0451 721001  08.3. Transfer kapitálový VPS – parkoviská ul. Brezová  +45 000 € 

i) 43 0451 717002 08.3. Rekonštrukcia a modernizácia ul. Parková +65 000 € 

 43  231  Príjem z predaja kapitálových aktív Liptov Aréna +42 416 € 

 43  233001  Príjem z predaja pozemkov Liptov Aréna +84 069 € 

 46  454001  Prevod prostriedkov z peňažných fondov- Rezervný fond +173 515 € 
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Dôvodová správa ku zmene rozpočtu 
K bodu 1 – Na základe podnetu oddelenia investícií predkladáme zmenu rozpočtu, zvýšenie rozpočtu 
kapitálových výdavkov vo výške 300 000,- 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) 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. 
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. 

b) 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. 
c)  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, 
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prvá etapa je na katastrálnom území L.Mikuláša.  Zvýšenie kapitálového transferu pre VPS  v sume 
30 000,- eur navrhujeme kryť z rezervného fondu.  
d) 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 na realizáciu detských ihrísk v sume 30 000,- eur  navrhujeme kryť z rezervného 
fondu. 
e) 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 43 515,- eur navrhujeme kryť 
z rezervného fondu a v sume 6 485,- eur z príjmov z predaja pozemkov Liptov Aréna. 
f) 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.  Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 
5 000,- eur navrhujeme kryť z príjmov z predaja pozemkov Liptov Aréna.  
g) 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 
protipovodňových opatreniach.  Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 5 000,- eur 
navrhujeme kryť z príjmov z predaja pozemkov Liptov Aréna.  
h) Parkoviská ul. Brezová 
V rámci spracovania projektovej dokumentácie regenerácie sídliska Podbreziny 5/2008 boli 
vypracované PD pre stavebné objekty SO 300 – Vnútrobloky, ktoré riešia aj rekonštrukcie a výstavby 
nových parkovacích plôch. V rámci postupnej realizácie revitalizácie vnútroblokov sa pokračuje 
v stavebnom objekte SO 109, ktorý zahŕňa realizáciu rekonštrukcie ulice Brezová. Rekonštrukciou 
parkovacích plôch na ulici Brezová vznikne 90 zrekonštruovaných parkovacích stání, ktoré vo veľkej 
miere zlepšia podmienky obyvateľov na parkovanie v tejto časti sídliska. Celkové rozpočtované 
náklady na realizáciu stavebných prác objektu SO 109 sú 79 822,- eur. V roku 2014 sa začne 
s realizáciou južnej časti parkoviska ul. Brezovej, kde prerobením súčasných pozdĺžnych parkovacích 
stáni na kolmé stánia sa výrazne zvýši počet parkovacích plôch na cca 32. Práce bude realizovať VPS, 
zvýšenie kapitálového transferu v sume 45 000,- eur navrhujeme kryť v sume 42 416,- eur z predaja 
kapitálových aktív Liptov Aréna a v sume     2 584,- eur z predaja pozemkov Liptov Aréna. 
i)    Rekonštrukcia a modernizácia ul. Parková 
V mestskej časti Palúdzka sa pripravuje rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Parkovej. 
Rekonštrukcia tejto komunikácie bude spočívať v odfrézovaní starého živičného krytu celého profilu 
vozovky po jestvujúce cestné obrubníky a položení nového živičného krytu. Rekonštrukcia je 
plánovaná od ul. Glejárskej po ul. Švermovu. Dĺžka rekonštruovaného úseku miestnej komunikácie 
bude cca 222 metrov pri šírke vozovky 6 metrov. Predpokladané náklady na rekonštrukciu tejto časti 
miestnej komunikácie sa odhadujú na cca 65 000,- eur. Zvýšenie kapitálových výdavkov navrhujeme 
kryť v sume 65 000,- eur z príjmov z predaja pozemkov Liptov Aréna. 
 
 

 


