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Návrh na uznesenie  pre Mestské zastupiteľstvo  Liptovský Mikuláš 
konané dňa 24.07.2014 

 
K bodu:  Návrh zmeny   rozpočtu  na rok 2014 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

- informáciu o zmene rozpočtu – presune kapitálových výdavkov na rekonštrukciu 
toaliet  Domu kultúry z rozpočtu Domu kultúry do rozpočtu na kapitálové výdavky 
mesta Liptovský Mikuláš na program 13 Kultúra, 

II.   konštatuje že 
- komisia finančná, majetkovoprávna a cestovného ruchu dňa 14.07.2014 zobrala na 

vedomie tento materiál a mestská rada dňa .................. prerokovala materiál 
a odporučila ho predložiť na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu . 

III.   schvaľuje 
 

1. Zmenu rozpočtu – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu –
kapitálových výdavkov na položke 717002 – rekonštrukcia a modernizácia toaliet Domu kultúry 
v sume 46 000,- eur z rozpočtu Domu kultúry do rozpočtu mesta LM na program  13 Kultúra.  
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Progr. 

Podprogr. NÁZOV SUMA 

46 08203 717002 1  1. Dom kultúry kapitálové výdavky - Rekonštrukcia toaliet  -46 000 € 

46 08203 717002 13.5. Rekonštrukcia a modernizácia – toaliet Dom kultúry 46 000 € 

 
 

Dôvodová správa ku zmene rozpočtu 
 

K bodu 1 – Na základe podnetu oddelenia investícií predkladám zmenu rozpočtu – presun 
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu –kapitálových výdavkov na rekonštrukciu 
toaliet Domu kultúry v sume 46 000,- eur z rozpočtu Domu kultúry do rozpočtu mesta LM na program 
13 Kultúra. Dôvodom navrhovanej zmeny rozpočtu je to, že  oddelenie investícií zabezpečovalo 
inžiniersku činnosť (projektovú dokumentáciu a platné stavebné povolenie) na akciu „Stavebné 
úpravy domu kultúry – vnútorné dispozičné úpravy Liptovský Mikuláš“ v roku 2009. Stavebné 
povolenie bolo vydané na stavebníka mesto Liptovský Mikuláš v roku 2009 a v roku 2012 bola 
právoplatnosť stavebného povolenia predĺžená. Mesto Liptovský Mikuláš ako verejný obstarávateľ 
vykonalo verejné obstarávanie na dodávateľa predmetných prác. Výsledkom verejného obstarávania 
je Zmluva o dielo medzi zhotoviteľom stavebných prác a verejným obstarávateľom (mesto Liptovský 
Mikuláš). Nakoľko mesto LM bolo obstarávateľom, nemôže Zmluvu o dielo so zhotoviteľom podpísať 
Dom kultúry, ktorý mal rekonštrukciu toaliet v schválenom rozpočte.  Oddelenie investícií bude počas 
realizácie stavby  zabezpečovať aj technický  dozor  a prípravu. 
 


