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Návrh na uznesenie  pre Mestské zastupiteľstvo  Liptovský Mikuláš 
konané dňa 26.06.2014 

 
K bodu:  Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania – uzatvorenie zmluvy o termínovanom 
(prekleňovacom) úvere na predfinanovanie projektu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo 
Tatier“ a zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014. 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
- informáciu o podmienkach úveru na  prefinancovanie projektu „Historicko-kultúrno-

prírodná cesta okolo Tatier“  
- informáciu o zmene rozpočtu – zvýšení rozpočtu bežných  
- výdavkov na uzatvorenie skládky TKO Veterná Poruba k 31.10.2014, 
- informáciu o zmene rozpočtu – zvýšení rozpočtu bežných výdavkov na prevádzku 

separačnej haly realizovanej z projektu EÚ, 
- informáciu o zmene rozpočtu – zmene zdroja krytia kapitálových výdavkov na 

kapitálový transfer VPS – ul.Opavská Podbreziny z dôvodu nižšieho odvodu zo 
zníženého imania BP, a.s. Liptovský Mikuláš , 

- informáciu o zmene rozpočtu – zvýšení kapitálových príjmov z predaja Domu služieb 
a ich použití  na splátku istiny návratných zdrojov financovania komerčného úveru, 
nákup Tribúny MFK Tatran Okoličné a na nákup rolby na zimný štadión,  

- informáciu o zmene zdroja krytia splátok istín návratných zdrojov financovania 
z dôvodu potreby uvoľnenia bežných príjmov na krytie zvýšených bežných výdavkov. 

II.   Konštatuje, že 
- komisia finančná, majetkovoprávna a cestovného ruchu dňa 11.06.2014 prerokovala 

materiál a zobrala ho na vedomie, MR dňa 16.06.2014 prerokovala materiál 
a odporučila ho predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva, 

III.   schvaľuje 
1. prijatie návratných zdrojov financovania, uzatvorenie zmluvy o termínovanom 

(prekleňovacom) úvere s VÚB, a.s. Bratislava v celkovej výške maximálne 608 000,- 
eur za účelom financovania projektu „Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo 
Tatier“ s dobou trvania do vyplatenia nenávratného finančného príspevku, 

2. zabezpečenie úveru  podpísaním blankozmenky, vrátane dohody o vyplňovacom 
práve k blankozmenke. 

3. zmenu rozpočtu : 
a) povolené prekročenie fin.operácií – zvýšenie príjmových finančných operácií na 

položke 513001 – bankové úvery krátkodobé v sume 608 000,- eur, 
b) povolené prekročenie výdavkov – zvýšenie kapitálových výdavkov v sume 682 

795,- eur na položke 717001 – realizácia nových stavieb , 
c) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu -  zníženie na 

položke 721001 - kapitálový transfer VPS cyklochodník a zvýšenie na položke 
717001 – realizácia nových stavieb v sume 50 000,- eur, 

c)  
 

KRYTIE FK EK 
Progr. 

podprgram NÁZOV SUMA 

a) 
52 

 
513001 

 
Úver (prekleňovací spolufinancovanie projektov EÚ) +608 000 € 

b) 
52 0474 717001 17 2    Real.nových stavieb-hist.kult.prír.cesta okolo Tatier  +608 000 € 

 
43 0474 717001 17.2. Real.nových stavieb-hist.kult.prír.cesta okolo Tatier + 74 795€ 

c) 
46R 0451 721001 08 3 Kapitálový transfer VPS –Cyklochodník Nábrežie rez.fond -50 000 € 
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46R 0474 717001 17 2 Real.nových stavieb-hist.kult.prír.cesta okolo Tatier  +50 000 € 

 
4. Zmenu rozpočtu – povolené prekročenie výdavkov - zvýšenie bežných výdavkov 

v sume 104 708,- eur na položke 641001-transfer VPS prevádzkový  podľa rozpisu 
v tabuľke, ktorá je súčasťou zmeny rozpočtu. 

4.  

K
R

Y
TI

E
 

FK EK 
Progr. 

Podprogr. NÁZOV SUMA 

41 0510 641001 06.2. Transfer VPS – poplatok za uloženie odpadu obciam  -6 500  € 

41 0510 641001 06.2. Transfer VPS – uloženie a likvidácia odpadov  +60 703  € 

41 0510 641001 06.1. Transfer VPS – odvoz odpadov  +13 318  € 

41 0510 636001 06.2. Prenájom pôdy pod skládkou Veterná Poruba -3 348  € 

41 0510 641001 06.2. Transfer VPS – bežný-búracie práce objektov skládky +40 535  € 

 

5. Zmenu rozpočtu - povolené prekročenie výdavkov - zvýšenie bežných výdavkov na 
položke 641001 - transfer VPS bežný na prevádzku separačnej haly v sume 94 632,- 
eur a zníženie na položke 632002 – Vodné, stočné LVS - spevnené plochy  mesto 
v sume 12 340,- eur. 

5.  

K
R

Y
TI

E
 

FK EK 
Progr. 

Podprogr. NÁZOV SUMA 

41 0510 06.1. 641001 Transfer VPS – bežný – na prevádzku Separačnej haly +94 632 € 

41 0520 06.3. 632002 Vodné, stočné LVS – spevnené plochy - mesto -12 340 € 

 
6. Zmenu rozpočtu – zmenu rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu - 

zmenu krytia kapitálových výdavkov na položke 721001 - transfer VPS kapitálový – ul. 
Opavská Podbreziny v sume 87 622,- eur z krytia prostriedkami zo zníženia ZI BP, a.s 
na krytie z predaja pozemkov Hala Ráztoky.  

6.  

K
R

Y
TI

E
 

FK EK 
Progr. 

Podprogr. NÁZOV SUMA 

46 0451 721001 08.3. Kapitálový transfer VPS-Ul. Opavská Podbreziny  -87 622  € 

46  456002  
Iné príjmové finančné operácie – zníženie základného imania BP, 
a.s.Liptovský Mikuláš -87 622  € 

43 0451 721001 08.3. Kapitálový transfer VPS-Ul. Opavská Podbreziny  +87 622  € 

43  233001  Príjem z predaja pozemkov – spl.Hala Ráztoky +87 622  € 

      

7. Zmenu rozpočtu:  
a) povolené prekročenie príjmov – zvýšenie kapitálových príjmov z  predaja pozemkov  

z obchodnej verejnej súťaže Dom služieb v sume 815 195,- eur, 
b) povolené prekročenie výdavkových finančných operácií – zvýšenie na položke 821005 

– splátka istiny v sume 650 000,- eur, 
c) povolené prekročenie výdavkov  - zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 712001 

– nákup budov objektov alebo ich častí -  Tribúna FK Tatran LM v sume 35 400,- eur 
a na položke 713004- nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení v sume 55 000,- eur 
na nákup Rolby na zimný štadión, 
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d) zmenu rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu - zmena krytia 
kapitálových výdavkov krytých rezervným fondom na zmenu krytia kapitálových 
výdavkov z predaja pozemkov z obchodnej verejne súťaže Dom služieb v sume 650 000,- 
eur. 

 

 

K
R

Y
TI

E
 

FK EK 
Progr. 

Podprogr. NÁZOV SUMA 

a) 43  233001  Z predaja pozemkov z obchodnej verejnej súťaže Dom služieb +815 195 € 

b) 46 0170 821005 18.1. Splátka istiny – úver komerčný z rez.fondu +650 000 € 

c) 43 0810 712001 12.4. Nákup budov,objektov alebo ich častí-Tribúna FK Tatran LM +35 400 € 

 43 0810 713004 12.4. Nákup prev.strojov, prístrojov a zariadení – rolba ZŠ +55 000 € 

d) 46 04219 721001 05.4. Transfer VPS kapitálový – protipovodňové opatrenia rez.fond -170 000 € 

 46 0510 721001 06.2. Transfer VPS kapitálový – obstaranie mostovej váhy rez.fond -40 000 € 

 46 0510 721001 06.2. Transfer VPS kapitálový – Kompostáreň rez.fond -196 000 € 

 46 0451 721001 08.3. Transfer VPS kapitálový – odstavné plochy Podbreziny rez.fond -50 000 € 

 46 0451 721001 08.3. Transfer VPS kapitálový – Cyklochodník Nábrežie rez.fond -50 000 € 

 46 0451 721001 08.3. Transfer VPS kapitálový – chodník SWEDVOOD rez.fond -30 000 € 

 46 0443 717001 09.3. Realizácia nových stavieb – Detské ihriská rez.fond -30 000 € 

 46 0640 717001 10.3. Realizácia nových stavieb-Vo ul. Dubová – rozšírenie rez.fond -2 000 € 

 46 0640 717001 10.3. Realizácia nových stavieb-Vo ul. Hrdinov SNP – rozšír. rez.fond -2 000 € 

 46 0640 717001 10.3. Realizácia nových stavieb-Vo ul. Stošická – rozšírenie  rez.fond -15 000 € 

 46 0640 717001 10.3. Realizácia nových stavieb-Vo ul. Široká – rozšírenie  rez.fond -6 000 € 

 46 0640 717001 10.3. Realizácia nových stavieb-Vo prepoj.Kernová-Obchod.  rez.fond -6 000 € 

 46 0640 717001 10.3. Realizácia nových stavieb-Vo ul.Majerská-rozšírenie  rez.fond -3 000 € 

 46 09121 717002 11.1. Rekonštr.a modernizácia-podlahy telocvič.ZŠ J.Kráľa rezerv.fond -17 000 € 

 46 09601 713004 11.1. Nákup prev.strojov-techn.zariad.šk.kuchyne ZŠ J.Kráľa rez.fond -3 000 € 

 46 0810 722001 12.3. Transfer kapit. OZ-MFK Tatran Okoličné-dofin.ihriska rez.fond -30 000 € 

 43 04219 721001 05.4. Transfer VPS kapitálový – protipovodňové opatrenia  +170 000 € 

 43 0510 721001 06.2. Transfer VPS kapitálový – obstaranie mostovej váhy  +40 000 € 

 43 0510 721001 06.2. Transfer VPS kapitálový – Kompostáreň  +196 000 € 

 43 0451 721001 08.3. Transfer VPS kapitálový – odstavné plochy Podbreziny  +50 000 € 

 43 0451 721001 08.3. Transfer VPS kapitálový – Cyklochodník Nábrežie  +50 000 € 

 43 0451 721001 08.3. Transfer VPS kapitálový – chodník SWEDVOOD  +30 000 € 

 43 0443 717001 09.3. Realizácia nových stavieb – Detské ihriská  +30 000 € 

 43 0640 717001 10.3. Realizácia nových stavieb-Vo ul. Dubová – rozšírenie  +2 000 € 

 43 0640 717001 10.3. Realizácia nových stavieb-Vo ul. Hrdinov SNP – rozšír.  +2 000 € 

 43 0640 717001 10.3. Realizácia nových stavieb-Vo ul. Stošická – rozšírenie   +15 000 € 

 43 0640 717001 10.3. Realizácia nových stavieb-Vo ul. Široká – rozšírenie   +6 000 € 

 43 0640 717001 10.3. Realizácia nových stavieb-Vo prepoj.Kernová-Obchod.   +6 000 € 

 43 0640 717001 10.3. Realizácia nových stavieb-Vo ul.Majerská-rozšírenie   +3 000 € 

 43 09121 717002 11.1. Rekonštr.a modernizácia-podlahy telocvič.ZŠ J.Kráľa  +17 000 € 

 43 09601 713004 11.1. Nákup prev.strojov-techn.zariad.šk.kuchyne ZŠ J.Kráľa  +3 000 € 

 43 0810 722001 12.3. Transfer kapit. OZ-MFK Tatran Okoličné-dofin.ihriska  +30 000 € 
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8. Zmenu rozpočtu – zmenu rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu - 
zmenu krytia výdavkových finančných operácií na položke 821005 – splátky istín 
v sume 187 000,- eur z krytia bežnými príjmami na krytie z finančných prostriedkov 
rezervného fondu podľa rozpisu v tabuľke, ktorá je súčasťou zmeny rozpočtu. 

 

K
R

Y
TI

E
 

FK EK 
Progr. 

Podprogr. NÁZOV SUMA 

41 0170 821005 18.1. Splátky istiny – Financovanie investičných zámerov  -99 360  € 

41 0170 821005 18.1. Splátky istiny – ICR Aquapark OTP  -28 504  € 

41 0170 821005 18.1. Splátky istiny – Skládka V.Poruba rozšírenie   -59 136  € 

46 0170 821005 18.1. Splátky istiny – Financovanie investičných zámerov z rez.fondu +99 360  € 

46 0170 821005 18.1. Splátky istiny – ICR Aquapark OTP +28 504  € 

46 0170 821005 18.1. Splátky istiny – Skládka V.Poruba rozšírenie  z rez.fondu +59 136  € 

46  454001  Prevod z rezervného fondu +187 000 € 

 
Dôvodová správa ku zmene rozpočtu 

K bodu 1,2, - Mesto Liptovský Mikuláš má zámer v roku 2014 realizovať  projekt „Historicko-kultúrno-
prírodná cesta okolo Tatier“. Projekt bol podaný formou žiadosti o NFP dňa 31.03.2010 v rámci 
Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013, 
Prioritná os 1. Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry, Oblasť podpory 1.Komunikačná a dopravná 
infraštruktúra. Predpokladá sa, že projekt  bude  spolufinancovaný  maximálne v pomere 85% 
z prostriedkov ERD, 10 % štátneho rozpočtu a 5% z vlastných zdrojov mesta Liptovský Mikuláš. 
V prípade, že z ERDF bude príspevok nižší ako 85 % (najmenej 70,8%) rozdiel dofinancuje mesto vo 
výške 74 795,- eur z vlastných zdrojov a to  z prebytku kapitálového rozpočtukapitálových príjmov 
z predaja pozemkov z OVS Dom služieb. V tomto prípade bude mesto o to menej čerpať návratné 
zdroje financovania. Projekt sa bude realizovať formou refundácie, t.j. celkové náklady uhradí mesto 
a po ukončení projektu bude realizovaná úhrada z NFP. Z tohto dôvodu navrhujeme prijatie na 
prefinancovanie projektu návratné zdroje financovania vo výške maximálne 608 000,- eur. Tieto 
návratné zdroje sa splatia jednorázovo po pripísaní finančných prostriedkov z ERDF a ŠR . 
Predpokladá sa, že zmluva o NFP by mala byť podpísaná v polovici mesiaca júl. Práce by mali byť 
zrealizované podľa zmluvy o NFP do konca roka 2014. VO na dodávateľa stavebných prác už prebehlo 
a bude odoslané na kontrolu príslušnému národnému kontrolórovi , ktorým je Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.  
Na poskytnutie návratných zdrojov financovania sme oslovili 7 finančných inštitúcií. Vybrali sme VÚB, 
a.s. Bratislava, ktorá nám poskytla najlepšie ekonomické a zmluvné podmienky. 
 

Amortizácia úveru 1 rok s možnosťou prolongácie 

Možnosť predčasného splatenia Bez poplatku z úhrad NFP, 3% z iných zdrojov  

Úroková sadzba viazaná na EURIBOR 1M 1,0% p.a.marža+0,251 euribor spolu úrok.sadzba 1,251% p.a. 

Úroková sadzba viazaná na EURIBOR 3M 1,0% p.a.marža+0,311 euribor spolu úrok.sadzba 1,311% p.a. 

Forma ručenia  blankozmenkou 

Poplatok za poskytnutie úveru 0,10 % z objemu, t.j. 608 eur 

Poplatok za vedenie účtu 4,8 €/mesiac 

Záväzková provízia za nedočerpanie úveru Neuplatňuje sa  

Poplatok za nedočerpanie objemu úveru Bez poplatku 

Ročný poplatok za monitorovanie Bez poplatku 

  
K bodu 3 – navrhujeme zmenu rozpočtu zvýšenie kapitálových výdavkov na projekt „Historicko-
kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier  v sume 682 795,- eur. Zvýšenie kapitálových výdavkov bude 
kryté  v sume 608 000,- eur z návratných zdrojov financovania a 74 795,- eur z kapitálových príjmov. 
V pôvodnom rozpočte na rok 2014 bola schválená suma 50 000,- eur na kapitálový transfer VPS 
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cyklochodník . Keďže sa bude cyklochodník realizovať z projektu je potrebné urobiť zmenu na 
položkách a to znížiť položku 721001-kapitálový transfer VPS cyklochodník a zvýšiť položku 717001 – 
realizácia nových stavieb v sume 50 000,- eur. 
K bodu 4 – Z dôvodu ukončenia skládkovania k 31.10.2014  predkladáme zmenu rozpočtu – zvýšenie 
bežných výdavkov na uloženie a likvidáciu odpadov, odvoz odpadov a búracie práce objektov na 
skládke v predpokladanej výške cca 104 708,- eur. Zvýšené výdavky na odvoz a zneškodnenie 
komunálneho odpadu vzniknú mestu z dôvodu, že mesto bude komunálny odpad vyvážať na skládky 
v blízkosti mesta a nie na vlastnú skládku, ktorá sa k 31.10.2014 uzatvorí. Suma potreby zvýšenia 
bežných výdavkov vychádza z Ekonomickej analýzy dopadu ukončenia skládkovania odpadov na 
skládke odpadu Veterná Poruba k 31.10.2014 na rozpočet mesta tabuľka č. 10. Táto analýza bola 
súčasťou Správy o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta LM za rok 2013, prerokovaná 
na MsZ dňa 15.05.2014. Zvýšenie bežných výdavkov v sume 104 708,- eur navrhujeme kryť  bežnými 
príjmami, ktoré sme získali zmenou zdroja krytia splátok istín návratných zdrojov financovania.  
Tabuľka č. 10 

Ostatné prevádzkové potreby zvozu a likvidácie odpadu  Potreba € Rozpočet € Rozdiel € 

Búracie práce objektov skládky  40 535,52 0 - 40 535,52  
Zneškodnenie priesakových vôd 46 000 46 000 0 
Poplatok za uloženie odpadu obciam 38 500 45 000 + 6 500 
Náklady na skládkovanie odpadov  390 703,05 330 000 - 60 703,05 
Náklady na odvoz KO 252 917,70 260 000 + 7 082,30 
Náklady na vývoz smetných košov 20 400 0 - 20 400 
Prenájom pozemkov pod skládkou  31 911,69  35 260  + 3 348,31  
Spolu 820 967,96 716 260 - 104 707,96 
 
K bodu 5 – na podnet VPS príspevkovej organizácie mesta LM predkladáme návrh na zvýšenie 
bežných výdavkov na prevádzku Separačnej haly v sume 94 632,- eur. Dôvodom je skutočnosť, že 
v  januári 2014 bola uvedená do prevádzky nová triediaca hala s novým technickým vybavením – 
dopravné pásy, triediaca kabína, lis s váhou, s počítačovým spracovaním vstupných údajov.  V súlade 
s projektom „ Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš „   do 
činnosti bolo uvedených päť nákladných motorových vozidiel  a došlo  k navýšeniu počtu pracovných 
miest o šesť oproti pôvodnému stavu.   
Pôvodná triediaca hala v minulých rokoch bola súčasťou strediska 18 separácia odpadov.  Pretože 
povinnosťou prevádzkovateľa  triediacej haly podľa Zmluvy o prevádzkovaní č. 533/2014/PM je ročne 
sledovať výnosy a náklady,  bolo vytvorené v rámci  VPS nové stredisko 25 – projekt  separačná  hala.    
Schválený rozpočet  na  rok 2014 neobsahoval  financovanie   prevádzky  novej   separačnej  haly  
a projektu  ako  takého,  preto  je   potrebné  zvýšiť  rozpočet  na  krytie   výdavkov.   
Zdôvodnenie a kvantifikácia   potreby transferu : 
Mzdy  a odvody  a zákonné sociálne náklady   spolu 42 091 eur: 
V starej  hale  pracovalo  spolu  11 zamestnancov,  v rámci  projektu  museli  byť  prijatí 6 noví  
zamestnanci. Zvýšenie  na  mzdách   predstavuje  29 375 eur,  na  súvisiace  odvody 10 340 eur. 
Zákonné  sociálne  náklady sa  zvýšia  ročne  o 2 376 eur na  príslušný    počet  zamestnancov.    
Elektrická  energia   92 692 eur. 
Nová  hala  je  energeticky  veľmi  náročná.  Okrem  energeticky  náročných  strojov  sa  energia  
spotrebúva  aj  na   svietenie,  nakoľko  v hale  nie je  prísun  denného   svetla. V pôvodnej  hale  za  
rok 2013  bola   spotreba  elektrickej  energie   za  3 884 eur. V roku 2014  za  starú  halu  sú  náklady 
187 eur  mesačne,  za  rok to  bude  predstavovať  2 244 eur.  Za  novú  halu mesačné náklady  na 
elektrickú  energiu predstavujú  7 861 eur,  za  rok 94 332 eur.  Ročne  by  náklady  za  energiu  v roku 
2014  takto  dosiahli 96 576 eur,  čo  predstavuje  nárast  oproti roku 2013  o 92 692 eur. 
 Servis  softwaru  10 368  eur. 
V rámci  projektu  bol  dodaný  software  na  sledovanie  separácie,  za  ktorý  mesačne   sú  VPS  
povinné  platiť 864 eur, za  rok  to  predstavuje 10 368 eur.  
Poistenie  vozidiel  spolu  6 047 eur: 

 havarijné  poistenie   4 347  eur,  
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 povinné  zmluvné  poistenie  1 700 eur 
Zvýšenie bežných výdavkov navrhujeme kryť v sume 12 340,- eur znížením výdavkov na položke 
632002 –vodné, stočné LVS spevnené plochy v meste a v sume 82 292,- eur bežnými príjmami, ktoré 
sme získali zmenou zdroja krytia splátok istín návratných zdrojov financovania a v sume 8 428,- eur 
z dividend zo spoločnosti LMT, a.s...  
K bodu 6 - Predkladáme zmenu krytia kapitálových výdavkov v schválenom rozpočte na rok 2014 na 
investičnej akcii – Kapitálový transfer VPS – Ul. Opavská Podbreziny. V rozpočte pre rok 2014 je 
schválená suma zo zníženého ZI BP a.s. LM 1 501 900,- eur.  Nakoľko príjmy zo zníženého základného 
imania z BP, a.s. sú  v  sume 1 414 278,- eur, t.j. o 87 622,- eur nižšie ako v rozpočte, je potrebné 
urobiť zmenu krytia investičnej akcie, ktorá bola v rozpočte krytá z týchto príjmov. Krytie  investičnej 
akcie – kapitálový transfer VPS – ul. Opavská Podbreziny v sume 87 622,- eur navrhujeme  kryť 
príjmami z predaja pozemkov Hala Ráztoky. 
K bodu 7 – Z dôvodu uzavretia obchodnej verejnej súťaže VEĽKÝ DOM 
SLUŽIEB,PARKOVISKO,TRHOVISKO nám. mieru Liptovský Mikuláš predkladáme zmenu rozpočtu a to 
zvýšenie príjmov z predaja pozemkov z obchodnej verejnej súťaže  Dom služieb v sume 815 195,- eur. 
Do obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS) boli v stanovenej lehote, t.j. do 15.5.2014  do 14.00 
hod. doručené dva návrhy od spoločnosti: 
-AF Development, s.r.o. Okružná 18 Poprad IČO 46 118 063 – navrhovaná cena 1 030 000,- eur, 
-Autouniversal, spol. s.r.o., Tatranská cesta 66, Ružomberok IČO 31 632 599 navrhovaná cena 
1 006 000,- eur. Komisia vyhodnotila ako víťazný návrh spoločnosti AF Development, s.r.o.. 
Navrhujeme použitie získaných zdrojov nasledovne: 

a) na splátku návratných zdrojov financovania v sume 650 000,- eur. Zákon č. 583/2004 Z.z. 
pripúšťa použitie prebytku kapitálového rozpočtu na splátku návratných zdrojov 
financovania. Nakoľko kapitálový rozpočet mesta Liptovský Mikuláš je schodkový je potrebné 
urobiť zmenu krytia kapitálových výdavkov krytých z rezervného fondu, kryť ich príjmami 
z predaja pozemkov a kapitálových aktív. Takto uvoľnené finančné prostriedky rezervného 
fondu je možné použiť na splátku istiny komerčného úveru č. 32/031/2008. (v prílohe 
prehľad dohodnutých podmienok komerčných úverov pripadajúcich do úvahy na splatenie 
časti úveru),príloha) 

b) na nákup tribúny MFK Tatran Okoličné v sume 35 400,- eur, v súlade s uznesením MsZ 
č.105/2011, 

c) na nákup rolby na zimný štadión v sume 55 000,- eur. Túto zmenu rozpočtu navrhujeme 
z dôvodu povinnosti obstarávateľa vychádzajúceho zo znenia v znení Koncesnej zmluvy č. 59/ 
2013 Práv. (ďalej len KZ).  zabezpečiť rekonštrukciu alebo obstarať novú rolbu. Rolba, ktorá 
bola predmetom odovzdania do užívania spoločnosti JL aréna, s.r.o. má nevyhovujúce 
parametre.  V zmysle prílohy č. 2 KZ má koncesionár povinnosť vykonávať údržbu rolby, nie 
rekonštrukciu, prípadne obstaranie novej rolby. Koncesionár vykonal a ešte vykoná 
v priebehu roka 2014 na objekte zimný štadión mimo záväzkov vyplývajúcich z koncesnej 
zmluvy nasledovné práce: 
  
c)  

- opravu fasády – maľovanie budovy zimného štadióna                          cca   14 000,- eur, 
- rekonštrukciu sociálnych zariadení – hosťovské šatne a návštevníci cca     9 000,- eur, 
- výmenu okien v hosťovských šatniach 14 ks                                             cca    4 200,- eur, 
- opravu tribún – nátery                                                                                  cca    4 000,- eur, 
- rekonštrukciu osvetlenia ľadovej plochy                                                   cca  40 000,- eur, 
- výmenu únikových núdzových svietidiel                                                    cca    3 000,- eur, 
- úpravu terénu a zelene západnej pri západnej fasáde                            cca    3 500,- eur, 
- výmenu vstupných brán na parkovisko                                                      cca    3 000,- eur, 
- vytvorenie nového vchodu na ZŠ-výmena dverí                                       cca    3 500,- eur,  

spolu                                                                                                                cca  84 200,- eur 
. 

Použitie finančných prostriedkov z OVS  na predaj Domu služieb je nasledovné: 
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- príjem finančných prostriedkov z OVS predaj Domu služieb                          + 1  
030 000,-  

- použitie na splátku návratných zdrojov financovania                                       -  650 000,- 
- použite na nákup tribúny MFK Tatran Okoličné                                                 -    35 400,- 
- použitie na nákup rolby na zimný štadión                                                           -    55 000,- 
- použitie na dofinancovanie projektu“Historicko-kultúrno-prírodná 

cesta okolo Tatier“                                                                                                   -    74 795,- 
 

 
Zostatok finanč. prostriedkov z OVS na predaj Domu služieb nezapojených  
do rozpočtu                                                                                                                                              214 805,- 
Do rozpočtu navrhujeme zapojiť sme zapojili príjmy z predaja z OVS Dom služieb len do výšky ich 
použitia na kapitálové výdavky uvedené v tomto návrhu. . 
Zapojením kapitálových príjmov z OVS Dom služieb do rozpočtu v sume 815 195,- eur zostane 
z predaja z OVS  Dom služieb nezapojených do rozpočtu 214 805,- eur. 
K bodu 8 – Pre potreby uvoľnenia bežných príjmov na úhradu bežných výdavkov spojených 
s ukončením skládkovania v sume 104 708,- eur a na zvýšené výdavky prevádzky novej Separačnej 
haly v sume 82 292,- eur navrhujeme zmenu krytia splátok istín z bežných príjmov na krytie 
z rezervného fondu spolu v sume 187 000,- eur. 


