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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

NÁVRH NA UZNESENIE
M ES TS K É HO Z AS T U P I T E Ľ ST V A 

zo dňa 16. 06.  2016  číslo  .....   /2016 

K bodu:  Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016 

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

I. Berie na vedomie 

Informáciu o zmenách rozpočtu na rok 2016  –  MHK 32 a.s. -  navýšenie a rozšírenie 
účelu použitia dotácie na prevádzku 

II. Konštatuje, že

komisia finančná a majetkovo-právna  na svojom zasadnutí dňa 16.6.2016 a mestská rada na 
svojom zasadnutí dňa 16.6.2016  materiál prerokovali a odporučili ho predložiť na prerokovanie 
mestskému zastupiteľstvu. 

III. Schvaľuje
1. Zmenu rozpočtu –    MHK 32 a.s. -  navýšenie a rozšírenie účelu použitia dotácie na
prevádzku 

Povolené prekročenie bežných výdavkov na položke 644 001 - MHK 32 a.s. - na prevádzku – doprava 
licencovaným dopravcom, výstroj, výzbroj, dresy, odmeny rozhodcom, činovníkom boxu časomeračov, 
stravné, ubytovanie na majstrovské zápasy von, odmeny pre licenčných trénerov a hráčov v sume 30 
000  eur a povolené prekročenie bežných príjmov na položke 111003 – Výnos dane z príjmov 
poukázaný územnej samospráve v sume 30 000 eur a rozšírenie účelu použitia „na mzdy a odvody 
zamestnancov MHK, náhrady za stratu času usporiadateľom“. 
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NÁZOV SUMA v 
eur 

1. 
41 08.1.0. 644001 12.3. 

MHK 32 a.s. - na prevádzku – doprava licencovaným 
dopravcom, výstroj, výzbroj, dresy, odmeny 
rozhodcom, činovníkom boxu časomeračov, 
stravné, ubytovanie na majstrovské zápasy von, 
odmeny pre licenčných trénerov a hráčov, mzdy a 
odvody zamestnancov MHK, náhrady za stratu 
času  usporiadateľom. 

30 000 

41 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 30 000 

Dôvodová správa 

Dôvodom návrhu na úpravu výšky schválenej dotácie a rozšírenia účelu použitia dotácie z rozpočtu 
mesta  Liptovský Mikuláš vo výške 30 000 eur je dofinancovanie nákladov Mestského Hokejového 
klubu 32 Liptovský Mikuláš, a.s. za sezónu 2015/2016.  

Pôvodne schválený rozpočet nepostačuje na pokrytie nákladov, súvisiacich so splnením stanovených 
cieľov pre sezónu 2015/2016, t.j. dosiahnutie umiestnenia na významných priečkach  prvej 
hokejovej ligy SR, ktoré by reprezentovali aj mesto Liptovský Mikuláš. Tento cieľ je podporený 
i schválením dotácie na rekonštrukciu zimného štadióna z rezervy predsedu vlády vo výške 1 500 
000 eur.  

V predchádzajúcich obdobiach bolo financovanie prevádzky zo strany Mesta Liptovský Mikuláš 
podporované porovnateľnými i vyššími dotáciami - v r. 2012 na prevádzku a reklamu sumou 226 180 
eur, v r. 2013 sumou 143 664 eur, 2014 sumou 170 000 eur a 2015 sumou 140 500 na prevádzku. 
Formou kapitálového príspevku v r. 2015  mesto financovalo nákup rolby vo výške 45 000 eur a 
zameranie objektu ZŠ v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou vo výške 7 860 eur.  
V rozpočte pre rok 2016 bolo schválené financovanie vo výške 130 000 eur  na prevádzku a 20 
000 eur na reklamu, t.j. 150 000 eur. Celkové financovanie MHK po rozpočtovej zmene bude  vo 
výške 180 000 eur. 


