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Návrh na uznesenie  pre Mestské zastupiteľstvo  Liptovský Mikuláš 
konané dňa 12.12.2014 

 
K bodu:  Návrh zmeny   rozpočtu  na rok 2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

- informáciu o zmene rozpočtu – zvýšení kapitálových výdavkov na dokončenie 
investičných akcií, ktoré sa neukončia v roku 2014, 

II.   konštatuje že 
- mestská rada dňa 08.12.2014 prerokovala  materiál a odporučila ho predložiť na 

prerokovanie mestskému zastupiteľstvu . 
 

III.   schvaľuje 
 

1. Zmenu rozpočtu – povolené prekročenie kapitálových výdavkov  v sume – 507 551,- eur podľa 
rozpisu v tabuľke a  povolené prekročenie príjmových finančných operácií na položke 513003- 
úver na rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 229 286,- eur a na položke 454001 – 
prevody z peňažných fondov obce-rezervný fond v sume 278 265,- eur 

P
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FK EK 
Progr. 

Podprogr. NÁZOV SUMA 

1. 52 0451 717002 08.3. Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií +229 286 € 

2. 46 0640 717001 10.2. Realizácia nových stavieb - VO ul. Hrdinov SNP – rozšírenie  +1 558 € 

3. 46 0640 717001 10.2. Realizácia nových stavieb – VO ul.Stošická-rozšírenie  +23 681 € 

4. 46 0640 717001 10.2. Realizácia nových stavieb - VO prepoj. Kernová-Obchodná +7 834 € 

5. 46 0451 717002 08.3. Rekonštrukcia a modernizácia – ul. Linčovského +26 000 € 

6. 46 0451 717002 08.3. Rekonštrukcia a modernizácia – ul.Okružná +30 000 € 

7. 46 0451 717002 08.3. Rekonštrukcia  a modernizácia – ul. Parková +133 096 € 

8. 46 0451 716 08.3. Prípravná a proj.dokumentácia – ul.Majerská  inž.činnosť +6 180 € 

9. 46 0451 716 08.3. Prípravná a proj.dokumentácia - ul.Jilemnicého  inž.činnosť +1 050 € 

10. 46 0474 716 16. Prípravná a proj.dokumentácia – Zelený priemys.park-prístup.cesta +200 € 

11. 46 0610 717001 14.3. Realizácia nových stavieb – kanalizácia KD Demänová +34 366 € 

12. 46 0421 716 05.4. Prípravná a proj.dokumentácia – protipovodňové opatrenia Bodice +4 000 € 

13. 46 0421 716 05.4. Prípravná a proj.dokumentácia – protipovodňové opatrenia Ploštín +2 800 € 

14. 46 0451 716 08.3. Prípravná a proj.dokumentácia - ul.Kukučinova,Bernolákova +7 500 € 

. 52  513003  Úver rekonštrukcia miestnych komunikácií +229 286 € 

 46  454001  Prevod prostriedkov z peň. fondov- z rezervného fondu +278 265 € 

 
 

Dôvodová správa ku zmene rozpočtu 
Na základe žiadosti oddelenia investícií predkladám návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2015 – 
povolené prekročenie – zvýšenie kapitálových výdavkov v sume 507 551,- eur. Dôvody 
zmeny rozpočtu na jednotlivých investičných akciách sú nasledovné: 
1. Rekonštrukcia a modernizácia - miestnych komunikácií  
Zmluva o dielo s dodávateľom Cestné stavby  Liptovský Mikuláš s.r.o. bola uzatvorená dňa 
3.10.2014 na stavbu „Stavebné úpravy ulica Majerská“. Verejná súťaž na výber dodávateľa 
trvala od 29.7.2014 do 3.10.2014. Stavenisko bolo odovzdané dňa 16.10.2014. Prerušenie 
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stavebných prác na predmetnej stavbe predpokladáme z dôvodu nepriaznivého počasia v 
zimných mesiacoch (nutné dodržanie technologických postupov prác). 
 
2. Realizácia nových stavieb - VO ul.Hrdinov SNP - rozšírenie  
Zmluva o dielo s dodávateľom Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš bola uzatvorená 
dňa 10.8.2014. Pokračuje príprava stavby k vydaniu právoplatného stavebného povolenia. 
Predpoklad vydania je v mesiaci marec 2015. 
 
3. Realizácia nových stavieb - VO ul.Stošická - rozšírenie  
Zmluva o dielo s dodávateľom BELLA – ELEKTRO Liptovský Mikuláš bola uzatvorená dňa 
3.12.2014 s termínom ukončenia stavebných prác 30 dní od odovzdania a prevzatia 
staveniska. Pokračuje príprava stavby k vydaniu právoplatného stavebného povolenia. 
Predpoklad vydania je 22.12. 2014.  
Prerušenia stavebných prác na predmetnej stavbe predpokladáme z dôvodu nepriaznivého 
počasia v zimných mesiacoch (nutné dodržanie technologických postupov prác.)  
 
4. Realizácia nových stavieb - VO prepoj. Kernová - Obchodná   
Bol ukončený prieskum trhu na výber dodávateľa. S dodávateľom sa neuzavrela zmluva 
z dôvodu prekročenia schváleného rozpočtu v roku 2014, kde prekročenie bolo o 1 834,05 € 
viac a do predmetného prieskumu trhu sa prihlásil iba jeden uchádzač. Do zmeny rozpočtu 
sme zapracovali už výšku investície ,ktorá vyšla z prieskumu trhu. 
 
5. Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Linčovského  
Pokračujúca realizácia stavebných prác, ktorá je zazmluvnená s dodávateľom Cestné stavby 
Liptovský Mikuláš s.r.o.  dňa 13.10.2014. Stavenisko odovzdané dňa 19.11.2014. Predpoklad 
prerušenia stavebných prác z dôvodu nepriaznivého počasia v zimných mesiacoch (nutné 
dodržanie technologických postupov prác). 
 
6. Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Okružná   
Pokračujúca realizácia stavebných prác, ktorá je zazmluvnená s dodávateľom HOLLSTAV 
Kysucké Nové Mesto dňa 21.10.2014. Stavenisko odovzdané dňa 19.11.2014. Predpoklad 
prerušenia stavebných prác z dôvodu nepriaznivého počasia v zimných mesiacoch (nutné 
dodržanie technologických postupov prác). 
 
7. Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Parková   
Zmluva o dielo s dodávateľom Doprastav a.s. Bratislava bola uzatvorená dňa 21.11.2014 
s termínom ukončenia stavebných prác do 50 dní odo dňa odovzdania staveniska. Stavenisko 
bude odovzdané a prevzaté do 12.12.2014. Pokračuje príprava stavby k vydaniu 
právoplatného stavebného povolenia. Predpoklad vydania je 8.12.2014. 
 
8. Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Majerská, -inžinierska činnosť                                                                                         
Pokračujúca inžinierska činnosť - stavebný dozor Ing. Huraj, vystavená objednávka dňa 
21.10.2014 na stavbu „Stavebné úpravy ulica Majerská“. Inžinierska činnosť je zazmluvnená 
až do ukončenia stavby t.j. kolaudácie. 
 
9. Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Jilemnického   
Vystavená objednávka na Ing. Neumanna dňa 21.7.2014 na inžiniersku činnosť na stavbu 
„Rekonštrukcia spevnených plôch ul. Jilemnického II. Etapa“ za účelom vydania stavebného 
povolenia. Predpoklad vydania právoplatného stavebného povolenia je február 2015. 
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10. Prípravná a projektová dokumentácia - Zelený priemyselný park - prístupová cesta  

V tomto čase prebieha vybavovanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.  
 

11. Realizácia nových stavieb - kanalizácia KD Demänová   
Bol ukončený prieskum trhu, nie je ešte uzatvorená zmluva o dielo z LVS a.s. L.Mikuláš, z 
dôvodu pokračujúcej inžinierskej činnosti na vydanie vodoprávneho povolenia. Predpoklad 
vydania právoplatného vodoprávneho povolenia je marec 2015. 
 

12. Prípravná a projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia Bodice 

Ukončený prieskum trhu, objednávka vystavená dňa 10.9.2014  na VING-PROJEKCIA s.r.o., 
Liptovská Štiavnica.  Bola odovzdaná štúdia. Momentálne pokračuje spracovanie projektovej 
dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia. 
 
13. Prípravná a projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia Ploštín            
Ukončený prieskum trhu, objednávka vystavená dňa 10.9.2014  na VING-PROJEKCIA s.r.o., 
Liptovská Štiavnica.  Bola odovzdaná štúdia. Momentálne pokračuje spracovanie projektovej 
dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia. 
 
14. Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Kukučínova, Bernolákova   

Ukončený prieskum trhu, objednávka vystavená dňa 3.12.2014 na Ing. Peter Žák Prosiek. 
Spracovanie projektovej dokumentácie bude v stupni realizačného projektu. 
Zvýšenie kapitálových výdavkov navrhujeme kryť v sume 229 286,- eur z nedočerpaného 
úveru na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií a v sume 278 265,- eur 
z prostriedkov z rezervného fondu. 


