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Návrh na uznesenie  pre Mestské zastupiteľstvo  Liptovský Mikuláš 
konané dňa 11.09 .2014 

 
K bodu:  Návrh zmeny   rozpočtu  na rok 2014 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

- informáciu o zmene rozpočtu – presune kapitálových výdavkov na investičnú akciu – 
úprava prechodu pre chodcov ul. Demänovská - križovatka C 1/18 z investičnej akcie 
TV 12 b.j. Hlboké II. etapa, 
 

II.   konštatuje že 
 
- komisia finančná, majetkovoprávna a cestovného ruchu dňa 25.8.2014 a  mestská 

rada dňa 03.09.2014 prerokovali materiál a odporučili ho predložiť na prerokovanie 
mestskému zastupiteľstvu . 
 

III.   schvaľuje 
 

1.     Zmenu rozpočtu – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 
v sume 35 299,- eur a to z položky 717001 - Realizácia nových stavieb – TV 12 b.j. Hlboké 
II.etapa na položku 717003 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - úprava prechodu 
pre chodcov ul. Demänovská-križovatka C 1/18 

 

K
R

Y
TI

E
 

FK EK 
Progr. 

Podprogr. NÁZOV SUMA 

46 0610 717001 14.2. Realizácia  nových stavieb-TV k 12 b.j. Hlboké II. etapa  -35 299 € 

46 0451 717003 08.3. 
Prístavby, nadstavby, st. úpravy - úprava prechodu pre chodcov ul 
Demänovská-križovatka C 1/18 +35 299 € 

 
 

 
 

Dôvodová správa ku zmene rozpočtu 
 

K bodu 1 – v súlade s požiadavkou oddelenia investícií predkladám zmenu rozpočtu - presun  
kapitálových výdavkov z investičnej akcie – Technická vybavenosť 12 b.j. Hlboké II.etapa  na 
investičnú akciu  - Stavebné úpravy prechodu pre chodcov ul. Demänovská – križovatka C.I/18 vo 
výške 35 299,- eur.  Bola vypracovaná projektová dokumentácia, podľa ktorej sú rozpočtové náklady 
stavebných úprav prechodu pre chodcov ul. Demänovská – križovatka C 1/18 vo výške 44 948,82 eur.  
V súčasnej dobe je na túto investičnú akciu v rozpočte mesta rozpočtovaných 9 650,- eur, čo je 
nepostačujúce. Stavebné úpravy sa budú realizovať vybudovaním vyvýšeného ostrovčeka, úpravou 
prechodu pre chodcov a úpravou už jestvujúceho chodníka ( príloha č. 1). Tiež sa zrealizuje osvetlenie 
chodníka osvetľovacími stožiarmi a svetelnými majáčikmi. Realizáciou investičnej akcie sa zvýši 
bezpečnosť chodcov, najmä detí navštevujúcich Základnú školu s materskou školou Demänovská 
408/4 A a obyvateľov navštevujúcich Nemocnicu v Palúdzke. Na realizáciu úpravy tejto križovatky 
navrhujeme presunúť finančné zdroje z investičnej akcie -  TV k 12 b.j. Hlboké II. etapa. Mesto 
nedostalo v roku 2014 úver zo ŠFRB a dotáciu z MDV a RR SR na výstavbu 12 b.j. Hlboké II. etapa  
a tak vlastné zdroje na technickú vybavenosť 12 b.j.Hlboké II.etapa môžu byť  použité na inú 
investičnú akciu.  



 

3 

 

 


