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Návrh na uznesenie  pre Mestské zastupiteľstvo  Liptovský Mikuláš 
konané dňa 23.10.2014 

 
K bodu:  Návrh zmeny   rozpočtu  na rok 2014 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

- informáciu o zmene rozpočtu – presune kapitálových výdavkov na obstaranie           
technologického zariadenia „ozonizačný systém na úpravu bazénovej vody v krytej 
plavárni“ z kapitálového transferu pre VPS na ul. Opavskú Podbreziny, 

- informáciu o zmene rozpočtu – navýšení transferu bežného pre VPS na vyplatenie 
odstupného zamestnancom skládky, ktorá sa uzavrela, 

- informáciu o zmene rozpočtu – navýšenie transferu bežného pre VPS na prevádzkové 
náklady separačnej haly, 

- informáciu o zmene rozpočtu – zvýšení kapitálových výdavkov na investičnú akciu 
rekonštrukcia a modernizácia ul. Parková, 

- informáciu o zmene rozpočtu – zvýšení kapitálových výdavkov na investičnú akciu 
rekonštrukcia miestnych komunikácií. 

II.   konštatuje že 
-  komisia finančná, majetkovoprávna a cestovného ruchu dňa 6.10.2014 a mestská 

rada dňa 13.10.2014 prerokovali materiál a odporučili ho predložiť na prerokovanie 
mestskému zastupiteľstvu . 
 

III.   schvaľuje 
 

1. Zmenu rozpočtu – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu –
kapitálových výdavkov z položky 721001 – Transfer VPS (kapitálový) –ul. Opavská Podbreziny  na 
položku 721001 – Transfer VPS (kapitálový) – obstaranie technologického zariadenia „ozonizačný 
systém na úpravu bazénovej vody“ v sume 23 568,- eur.  
 

K
R

Y
TI

E 

FK EK 
Progr. 

Podprogr. NÁZOV SUMA 

43 0451 721001 08.3. Transfer VPS (kapitálový) – ul. Opavská Podbreziny -23 568  € 

43 0810 721001 12.4.1. 
Transfer VPS (kapitálový)- technologické zariadenie – ozonizačný 
systém na úpravu bazénovej vody +23 568  € 

 

2. Zmenu rozpočtu – povolené prekročenie výdavkov – zvýšenie bežných výdavkov na položke 
641001 – transfer VPS bežný na odstupné v sume 30 760,- eur.  

 

K
R

Y
TI

E 

FK EK 
Progr. 

Podprogr. NÁZOV SUMA 

41 0510 641001 06.2. Transfer VPS bežný – odstupné +30 760  € 

 
3. Zmenu rozpočtu – povolené prekročenie výdavkov  v sume – 51 532,- eur  a presun 

rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu  v sume 10 918,- eur z položky 
632002 – vodné, stočné LVS spevnené plochy mesto na zvýšenie bežných výdavkov na 
položke 641001 – transfer VPS bežný na prevádzku separačnej haly v sume 62 450,- eur.  
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K
R

Y
TI

E
 

FK EK 
Progr. 

Podprogr. NÁZOV SUMA 

41 0510 641001 06.2. Transfer VPS (bežný) – prevádzka sep.haly +62 450 € 

41 0520 632002 06.3. Vodné, stočné LVS – spevnené plochy mesto -10 918 € 

 
4. Zmenu rozpočtu – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu –

kapitálových výdavkov z položky 721001 – transfer VPS (kapitálový) –protipovodňové 
opatrenia  na položku 717002 – rekonštrukcia a modernizácia ul. Parková  v sume 110 000,- 
eur.  

 

K
R

Y
TI

E
 

FK EK 
Progr. 

Podprogr. NÁZOV SUMA 

43 04219 721001 05.4. Transfer VPS (kapitálový ) – protipovodňové opatrenia -110 000 € 

43 0451 717002 08.3. Rekonštrukcia modernizácia – ul. Parková +110 000 € 

 
5. Zmenu rozpočtu – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu –

kapitálových výdavkov z položky 717001 – realizácia nových stavieb TV 12 b.j.Hlobé II.etapa  
-13 838,- eur , z položky 717001 – realizácia nových stavieb Dominanta 47 b.j. -15 900,- eur 
a z položky 717002– rekonštrukcia a modernizácia ul. Švermova -20 262,- eur na položku 
717002- rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií +50 000,- eur.  

 

K
R

Y
TI

E
 

FK EK 
Progr. 

Podprogr. NÁZOV SUMA 

46 0451 717002 08.3. Rekonštrukcia a modernizácia  miestnych komunikácií +50 000€ 

46 0610 717001 14.2. Realiz.nových stavieb-TV k 12 b.j.Hlboké II. etapa ŠFRB -13 838 € 

46 0610 717001 14.2. Realiz.nových stavieb Dominanta 47 b.j.TV -15 900 € 

46 0451 717002 08.3. Rekonštr.a modernizácia ul. Švermova -20 262 € 

 
 
 

Dôvodová správa ku zmene rozpočtu 
 

K bodu 1 – Na základe žiadosti VPS Liptovský Mikuláš  predkladám zmenu rozpočtu – presun 
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014–kapitálových výdavkov z 
položky 721001 – Transfer VPS (kapitálový) –ul. Opavská Podbreziny  na položku 721001 – Transfer 
VPS (kapitálový) – obstaranie technologického zariadenia „ozonizačný systém na úpravu bazénovej 
vody“ v sume 23 568,- eur.  Momentálne sa  využíva  na úpravu vody  v krytej  plavárni systém ASIN 
Aqua, čo znamená, že je  voda  upravovaná pridávaním chémie.   Tento systém je zastaralý  a   v tejto 
dobe  sa  už nepoužíva. Systém  si  navyše vyžaduje   neustále  opravy pre  poruchovosť. Dávkovanie   
je  nestabilné,    hodnoty  pH  sa  zvyšujú  alebo  znižujú,    dochádza  k zavzdušneniu systému. 
Z dôvodu  zavzdušnenia  prestáva fungovať  automatický  dávkovač.  Zavzdušnený  systém   si  
vyžaduje  celkovú  opravu a následné  prekalibrovanie.    Počas  opravy  a odstávky  dávkovania  sa   
dávkuje  zmes chémie ručne  a vtedy  je  potrebné   každú  hodinu  odoberať  vzorky  vody  na  
kontrolu pH.  Dôležité  je  aj  zdravotné  hľadisko. Vzhľadom na zdravotné riziko plynúce z toxicity 
chloramínov (viazaného chlóru) a  ďalších vedľajších produktov chlorácie je ich prítomnosť 
v bazénovej vode nežiaduca.  Novo navrhovaný systém „ Dezinfekcia bazénovej vody ozónom“  je  
systém,  pri ktorom sa na úpravu vody  používa  ozón  a len  minimálne množstvo chlóru. Odbúra  sa  
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použitie  ďalšej  chémie. Ozón likviduje nežiaduce vedľajšie produkty chlorácie, čím  sa  odstráni 
i typický ,, bazénový zápach“ a značne  sa zníži tvorba rias a plesní. Ozón zabezpečí dokonalú 
dezinfekciu,  mikroflokulačný efekt ozónu zvýši účinnosť filtrácie, pobyt vo vode s nízkou zvyškovou 
koncentráciou ozónu má aj  pozitívny terapeutický účinok, kúpanie je vhodné i pre alergikov 
a astmatikov, ozonizácia významne znižuje potrebu výmeny vody v celom bazéne,  je vhodná 
i k úprave vody s vyššou teplotou, kde chlór stráca svoje účinky. Zmenu rozpočtu navrhujeme kryť 
z prostriedkov z investičnej akcie odstavné plochy Podbreziny – ul. Opavská, kde bol rozpočet na rok 
2014 schválený vo výške 120 000,- eur. Investičná akcia je už ukončená, skutočné náklady na 
realizáciu boli vo výške 96 131,46 eur. Zostatok finančných prostriedkov  v sume 23 868,-eur, je 
možné použiť na navrhovanú investičnú akciu a to obstaranie technologického zariadenia 
„ozonizačný systém na úpravu bazénovej vody v KP“ v sume 23 568,- eur. 
K bodu 2 – na základe žiadosti príspevkovej organizácie VPS predkladáme návrh na povolené 
prekročenie výdavkov – zvýšenie bežných výdavkov na transfer pre VPS v sume 30 760,- eur. 
Dôvodom žiadosti o navýšenie bežného transferu na odstupné je skutočnosť, že z dôvodu 
uzatvorenia skládky V.Poruba sa zruší prevádzka a bude potrebné vyplatiť odstupné 7 
zamestnancom, ktorí pracovali na zrušenej prevádzke. Jeden zamestnanec má 2 mesačnú výpovednú 
lehotu, končí 31.októbra 2014 šesť zamestnancov má 3 mesačnú výpovednú lehotu a ukončia 
pracovný pomer k 30.novembru 2014. Celkové náklady na týchto sedem zamestnancov na odstupné 
sú vo výške 30 760,- eur. Navrhované povolené prekročenie výdavkov bude kryté prebytkom 
bežného rozpočtu. 
K bodu 3 – na podnet VPS príspevkovej organizácie mesta LM predkladáme návrh na zvýšenie 
bežného transferu na prevádzku separačnej haly v sume 62 450,- 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 výstupných 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. Výsledok hospodárenia k 30.6.2014 je strata vo výške 31 224,96 eur. 
Bežný transfer na prevádzku separačnej haly je potrebné navýšiť o 62 450,- eur, čo je dvojnásobok 
straty prevádzky za I.polrok 2014. Zvýšenie transferu navrhujeme kryť v sume 51 532,- eur z prebytku 
bežného rozpočtu a v sume 10 918,- eur presunom z položky 632002 – vodné, stočné LVS - spevnené 
plochy. 
  

Separačná  hala 
skutočnosť  

k 30.06.2014 

Náklady:   

Spotreba materiálu   12 014,63 

Spotreba energie 3 799,87 

Opravy a udržiavanie (softvér, dopravné prostriedky) 7 482,43 

Ostatné služby (stočné, telefón, mýto) 2 172,92 

Mzdové náklady 43 627,36 

Zákonné sociálne poistenie 15 355,22 

Zákonné sociálne náklady (prídel do SF, stravné, OOP, DNP) 5 350,46 

Ostatné dane a poplatky (kolky) 24,00 

Ostatné finančné náklady (poistenie áut) 3 947,12 

Odpisy kryté   transferom 129 528,00 

Vnútroorganizačné účtovníctvo 29 907,34 

Správna  réžia 2 226,34 

Náklady spolu: 255 435,69 
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Výnosy:   

Tržby z predaja služieb 12 002,06 

Tržby za tovar 33 542,06 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (poistná udalosť) 687,39 

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce na  zvoz (plasty, papier ) 21 874,72 

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu: (vo výške odpisov) 129 528,00 

Vnútroorganizačné účtovníctvo: (služby pre iné strediská) 26 576,50 

Výnosy spolu: 224 210,73 

Výsledok hospodárenia (záporný): -31 224,96 

 

K bodu 4 – Na podnet oddelenia investícií predkladáme zmenu rozpočtu presun kapitálových 
výdavkov v rámci schváleného rozpočtu z investičnej akcie protipovodňové opatrenia na investičnú 
akciu rekonštrukcia a modernizáciu ul. Parková. Pri úpravách rozpočtu na rok 2014 na realizáciu 
rekonštrukcie komunikácie na ul. Parková sa predpokladali investičné náklady na sfrézovanie vrchnej 
vrstvy vozovky a úprav vstupov realizačné náklady cca 65 000,- eur. Na základe sond, ktoré sa robili 
do cestného telesa pre vypracovanie projektovej dokumentácie sa zistili nestabilné vrstvy podložia, 
kde je potrebná celková rekonštrukcia spodnej stavby cestnej komunikácie. Po spracovaní PD 
a rozpočtových nákladov na rekonštrukciu, vyšli celkové náklady stavby na 175 260,- eur.  Z tohto 
dôvodu je potrebné navýšiť rozpočet na zrealizovanie rekonštrukcie MK ul. Parková o 110 000,- eur. 
Zvýšenie rozpočtu navrhujeme presunom z investičnej akcie – transfer VPS – protipovodňové 
opatrenia, nakoľko na protipovodňové nebude potrebný rozpočet, ktorý je schválený a to 170 000,- 
eur.  
K bodu 5 – Na podnet oddelenia investícií predkladáme zmenu rozpočtu presun kapitálových 
výdavkov v rámci schváleného rozpočtu v sume 50 000,- eur. Zmena je potrebná pre ukončenie 
rekonštrukcie a modernizácie miestnych komunikácií (ul.Majerská), ktoré sú rekonštruované z úveru. 
Dôvod navýšenia vznikol po ukončení verejných obstarávaní, kde celková vysúťažená cena bola 
1 355 080,71 eur. Pri vysúťažených nákladoch na ul. Majerskú v sume 758 572,74 eur a ušetrených 
realizačných nákladoch na ul. Tranovského,Kuzmányho o 6 008,- eur, je potrebné navýšiť rozpočet 
o 50 000,- eur. Presun rozpočtových prostriedkov navrhujeme z nasledovných investičných akcií, u 
ktorých sú už hodnoty investícií vysúťažené (realizácia nových stavieb Dominanta 47 b.j. -15 900,- 
eur, rekonštrukcia ul. Švermova -20 262,- eur) a ktoré sa nebudú v roku 2014 realizovať ( TV k 12 
b.j.Hlboké -13 838,- eur).  
 


