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Návrh na uznesenie 

mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 
14.8.2015 

 
 

 

K bodu programu: Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015. 
 
 

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o 

s c h v a ľ u j e : 
 

 
1.  Zmenu rozpočtu – týkajúcu sa dofinancovania rozpočtových požiadaviek: 
 

a) povolené  prekročenie  príjmových finančných operácií  – Prevod prostriedkov z 
peňažných zdrojov – rezervný fond vo výške 281 704 eur  a povolené zníženie 
kapitálových prostriedkov na položke 711 003 – Nákup softvéru – projekt “eMesto Lipt. 
Mikuláš” 5% (RF)  vo výške - 20 577 eur a na položke 717 001 – Realizácia nových stavieb 
– “Depozitár MJK v LM” záv. fa (RF) vo výške  - 35 000 eur. Povolené prekročenia 
kapitálových výdavkov na položke  721001 Transfer VPS (kapitálový) - hákový nosič 
kontajnerov (RF)vo výške        40 000 eur, na položke 721001 Transfer VPS (kapitálový) - 
kamerový systém + IT vybavenie (RF) vo výške  25 000 eur, na položke 721001 Transfer VPS 
(kapitálový) - traktor na kom.sféru s prídav. zariad. (RF) vo výške 80 000 eur, na položke 
721001 Transfer VPS (kapitálový) - kosačka 1 ks (RF) vo výške 20 000 eur, na položke 717001 
Realizácia nových stavieb - parkovacie plochy ul. Kernova (RF) vo výške 21 415 eur, na položke 
717 001 Realizácia nových stavieb - protipovodňové opatrenia Ploštín (RF) vo výške 114 013 
eur, na položke 721001  Transfer VPS (kapitálový) -  mestské dopravné ihrisko   (kasárne) (RF) 
vo výške 28 988 eur a na položke 716 – Prípravná a projektová dokumentácia – odkúpenie 
zamerania zimného štadióna od MHK (RF) 7 865 eur. 
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a) 46   454001   Prevod prostriedkov z peňažných zdrojov - (RF) 365 294 

   46 0111 711003 03.4. 
Nákup softvéru - projekt "eMesto Lipt.Mikuláš" 
5% (RF) -20 577 

  46 0820 717001 17.2. 
Realizácia nových stavieb - "Depozitár MJK v LM" 
záv. Fa (RF) -35 000 

  46 0510 721001 06.2. 
Transfer VPS (kapitálový) - hákový nosič 
kontajnerov (RF) 40 000 

  46 0510 721001 06.2. 
Transfer VPS (kapitálový) - kamerový systém + IT 
vybavenie (RF) 25 000 

  46 0510 721001 06.2. 
Transfer VPS (kapitálový) - traktor na kom.sféru s 
prídav. zariad. (RF) 80 000 

  46 0510 721001 06.2. Transfer VPS (kapitálový) - kosačka 1 ks (RF) 20 000 



  46 0451 717001 08.2. 
Realizácia nových stavieb - parkovacie plochy ul. 
Kernova (RF) 21 415 

  46 0421 717001 05.4. 
Realizácia nových stavieb - protipovodňové 
opatrenia Ploštín (RF) 114 013 

  46 0451 721001 08.3. 
Transfer VPS (kapitálový) -  mestské dopravné 
ihrisko   (kasárne) (RF) 28 988 

  46 0810 716 12.4. 
Prípravná a projektová dokumentácia - 
odkúpenie zamerania ZŠ od MHK (RF) 7 865 

  46 0510 717001 06.02. 
Realizácia nových stavieb – Prekládková stanica 
komunálneho odpadu – Okoličné (RF)  83  590 

 
 

b) povolené prekročenie príjmových  finančných operácií operácií  – Prevod prostriedkov z peňažných 
zdrojov – rezervný fond vo výške 45 000 eur a povolené prekročenie kapitálových výdavkov na položke 
722001 Kapitálový transfer MHK 32, a.s. - elektrická rolba pre Zimný štadión v Lipt.Mikuláši (RF) vo výške 
45 000 eur. , 
c) povolené prekročenie bežných  príjmov na položke 111003 – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej 
samospráve vo výške 27 500 eur a povolené prekročenia kapitálových výdavkov na položke 717002 – 
Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia sociálnych zariadení FC 34 Palúdzka v budove Šatňa a sociálne 
zariadenie, ktorá je vo vlastníctve mesta a v užívaní klubu pre športové účely vo výške 15 000 eur, na položke 
642001 – MFK Tatran Lipt.Mikuláš - na zabezpečenie činnosti klubu - doprava u licencovaného prepravcu, 
stravné, čistiace a hygienické prostriedky, elektrická energia, odmeny trénerom, hráčom a rozhodcom, 
regenerácia hráčov, údržba areálu, nákup športového materiálu, mýtne“ vo výške 10 000 eur, na položke 
642001 – TJ Iľanovo - na energiu, rozhodcov, dopravu, odmeny trénerom, údržbu ihriska, šatní, športová 
výstroj vo výške 1 000 eur, na položke 642001 ŠK Kriváň Ondrašová - na štartovné  (futbal, šach,bežci), 
energie, športové potreby (futbalové lopty), údržba ihriska (kosenie, valcovanie, polievanie, benzín do 
kosačky), siete na brány, platby rozhodcom, doprava vo výške 500 eur, na položke 642 001 – „TJ Snaha 
Ploštín - na činnosť klubu - nákup športového materiálu, úhradu el. energie, úpravu ihriska, odmeny 
rozhodcom, štartovné na súťažiach, zabezpečenie prípravy počas zimnej sezóny v telocvični vo výške 500 eur 
a na položke 642001 – ŠK Demänová - na úhradu el. energie, vodného a stočného, dopravu na tréningy a 
zápasy licencovaným prepravcom,opravy a údržba areálu...“ vo výške 500 eur. 
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b)  46   454001   Prevod prostriedkov z peňažných zdrojov - (RF) 45 000 

  46 0810 722001 12.3.  
Kapitálový transfer MHK 32, a.s. - elektrická rolba pre 
Zimný štadión v Lipt.Mikuláši (RF) 45 000 

 c) 41   111003   
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej 
samospráve 17 500 

  41 0810 717002 12.3. 

Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia 
sociálnych zariadení FC 34 Palúdzka v budove "Šatňa 
a sociálne zariadenie", ktorá je vo vlastníctve mesta a 
v užívaní klubu pre športové účely 15 000 

  41 0810 642001 12.3. 
TJ Iľanovo - na energiu, rozhodcov, dopravu, odmeny 
trénerom, údržbu ihriska, šatní, športová výstroj 1 000 

  41 0810 642001 12.3. 

ŠK Kriváň Ondrašová - na štartovné  (futbal, 
šach,bežci), energie, športové potreby (futbalové 
lopty), údržba ihriska (kosenie, valcovanie, polievanie, 
benzín do kosačky), siete na brány, platby 
rozhodcom, doprava 500 



  41 0810 642001 12.3. 

TJ Snaha Ploštín - na činnosť klubu - nákup 
športového materiálu, úhradu el. energie, úpravu 
ihriska, odmeny rozhodcom, štartovné na súťažiach, 
zabezpečenie prípravy počas zimnej sezóny v 
telocvični 500 

  41 0810 642001 12.3. 

ŠK Demänová - na úhradu el. energie, vodného a 
stočného, dopravu na tréningy a zápasy licencovaným 
prepravcom,opravy a údržba areálu... 500 
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Dôvodová správa 

 
 
Po uzatvorení I. polroka 2015 boli všetkými gestormi programového rozpočtu prehodnotené 
významné rozpočtové položky, ktoré nebudú do konca roka realizované a zároveň boli 
prehodnotené výdavkové položky, ktoré sú nad rámec schváleného rozpočtu potrebné a 
požadované pre dofinancovanie aktuálnych potrieb do konca roka 2015. Pritom boli brané do 
úvahy disponibilné a očakávané zdroje financovania (rezervný fond, kapitálové príjmy nad rámec 
rozpočtu, úspory a avizované navýšené plnenie podielových daní). Zároveň je dodržaná 
podmienka vyrovnaného rozpočtu. 
 

K bodu 1 a)  
 
Ku dňu predloženia rozpočtovej zmeny mesto disponuje podkladmi o oficiálnom zrušení žiadostí 
na projekty  „Depozitár Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši“ a “eMesto”. Časť prostriedkov 
spolufinancovania “depozitára”  už bola riešená rozpočtovým opatrením na úrovni MsZ, čím sa 
uvoľnili a zároveň zapojili na krytie iných potrieb prostriedky rezervného fondu vo výške 47 889 
eur. Zostávajúca časť, ktorá nebude realizovaná na uvedené projekty v celkovej výške 1 736 891 
eur pozostáva z dotačných zdrojov vo výške 1 645 958 a zo spolufunancovania zo zdrojov 
rezervného fondu vo výške 55 577 eur a z kapitálových príjmov vo výške 35 356 eur (celkom 
vlastné zdroje 90 933 eur). Uvoľnené   zdroje rezervného fondu  sa touto rozpočtovou zmenou 
znovu zapájajú do rozpočtu a kryjú nové položky, ktoré vyplynuli z polročného prehodnotenia 
rozpočtu na rok 2015. 
 
Položky „Transfer VPS (kapitálový) - hákový nosič kontajnerov (RF). Transfer VPS (kapitálový) - kamerový 
systém + IT vybavenie (RF), Transfer VPS (kapitálový) - traktor na kom.sféru s prídav. zariad. (RF) a  
Transfer VPS (kapitálový) - kosačka 1 ks (RF)“ v celkovej výške 165 000 eur sa týkajú  riešení v skladovaní 
odpadov.  

 

„Realizácia nových stavieb - parkovacie plochy ul. Kernova (RF) vo výške 21 415 eur - z dôvodu 
bezpečného príchodu a odchodu detí do ZŠ a MŠ na ul. Kernová v Demänovej sa dala vypracovať 
PD na vybudovanie parkovacích stání v počte 8 ks. „Realizácia nových stavieb - protipovodňové 
opatrenia Ploštín (RF)“ vo výške 114 013 eur - pre zrealizovanie protipovodňových opatrení 
Ploštín-Tretiny ( 229 013€) je potrebné navýšiť rozpočet o sumu 114 013€. 115 000,00€ bolo 
uvolnených zasadnutím vlády zo dňa 24.6.2015 uznesením  č. 335. „Prípravná a projektová 
dokumentácia - odkúpenie zamerania ZŠ od MHK (RF)“ vo výške 7 865 eur - v rámci celkovej 
rekonštrukcie zimného štadióna na ktorú sa pripravuje PD, je potrebné zameranie stavby 
štadióna, ktoré bolo už  zrealizované pred zadaním vypracovania projektovej dokumentácie. 
„Realizácia nových stavieb – Prekládková stanica komunálneho odpadu – Okoličné (RF)“, 
navýšenie v sume 83 590 eur si vyžiadali výsledky verejného obstarávania. Pôvodne schválený 
rozpočet uznesením 78/2015 vo výške 171 000 je potrebné navýšiť na vysúťaženú sumu 
254 590,32 eur (v zaokrúhlení na celé eur), kde sú zahrnuté aj 10%-né nepredvídateľné náklady 
na realizáciu diela.  
 

 

K bodu 1 b)  
 
Jedná sa o riešenia požiadaviek v oblasti športu. Najvýznamnejšou položkou je zakúpenie 
elektrickej rolby pre zimný štadión. Rolba, ktorú momentálne ZŠ používa je technicky zastaralá, 
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dieslová, používa sa v nevetraných priestoroch, čo je nevyhovujúce z hľadiska predpisov 
bezpečnosti práce i z hygienického hľadiska  - prostredia pre šport a divákov. Uvoľnená finančná 
čiastka umožní športovému klubu získať modernejšiu rolbu z ponuky už používaných zariadení.  
 
 
K bodu 1 c)  
 
Ďalšou položkou je   údržba majetku mesta -  rekonštrukcia sociálnych zariadení FC 34 Palúdzka 
v budove "Šatňa a sociálne zariadenie", ktorá je vo vlastníctve mesta a v užívaní klubu pre 
športové účely vo výške 15 000 eur, ďalšia finančná  podpora formou dotácií podľa § 7 odsek 4) 
Zákona č. 582/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 12/2009 v platnom znení  vo výške 
10 000 eur smeruje pre MFK Tatran Lipt.Mikuláš - na zabezpečenie činnosti klubu - doprava u 
licencovaného prepravcu, stravné, čistiace a hygienické prostriedky, elektrická energia, 
odmeny trénerom, hráčom a rozhodcom, regenerácia hráčov, údržba areálu, nákup 
športového materiálu, mýtne, v sume 500 eur pre TJ Iľanovo je dotácia určená na energiu, 
rozhodcov, dopravu, odmeny trénerom, údržbu ihriska, šatní, športová výstroj, ďalších 500 eur 
pre ŠK Kriváň Ondrašová - na štartovné  (futbal, šach,bežci), energie, športové potreby 
(futbalové lopty), údržba ihriska (kosenie, valcovanie, polievanie, benzín do kosačky), siete na 
brány, platby rozhodcom, doprava, 500 eur pre TJ Snaha Ploštín - na činnosť klubu - nákup 
športového materiálu, úhradu el. energie, úpravu ihriska, odmeny rozhodcom, štartovné na 
súťažiach, zabezpečenie prípravy počas zimnej sezóny v telocvični a 500 eur pre ŠK Demänová - 
na úhradu el. energie, vodného a stočného, dopravu na tréningy a zápasy licencovaným 
prepravcom, opravy a údržba areálu. 


