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Transfer VPS (kapitálový) - Prekládková
46 0510 721001 06.2 stanica Komunálneho odpadu Okoličné 20 000

(lIetapa) (RF)

2.

Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov z položky 716

- Prípravná a projektová dokumentácia — cyklochodník do Liptovského Hrádku (RF) v sume — 4 000

eur a Z položky 713002 — Nákup výpočtovej techniky v sume — 10 000 eur na položku 716 - Prípravná

a projektová dokumentácia — miestne komunikácie (RF) v sume — 14 000 eur.

2
V, — Progr. -; FK EK NAZOV SUMAveur
L Podprogr.

Prípravná a projektová dokumentácia —

46 0451 716 08.3 - 4 000
cyklochodník do Liptovského Hrádku (RF)

2. 46 0111 713002 03.4 Nákupvýpočtovejtechniky -10000
Prípravná a projektová dokumentácia —

46 0451 716 08.3 14 000
miestne komunikácie (RF)

3.

Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov z položky

713002 — Nákup výpočtovej techniky v sume — 15 000 eur na položku 717002 - Rekonštrukcia a

modernizácia - MŠ Agátová - okná, dvere v sume — 15 000 eur.

2
V, — Progr.; FK EK

Podprogr.
NÁZOV SUMAveur

-

9
46 0111 713002 03.4 Nákupvýpočtovejtechniky -15000

3. Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Agátová
46 09111 717002 11.2 15000

- okná, dvere

4.

Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov z položky

713002 — Nákup výpočtovej techniky v sume — 17 400 eur na položku 713005 - Nákup špeciálnych

strojov, prístrojov, zariadení - svetelná signalizácia - križovatka Podbreziny v sume — 17 400 eur.

2
v — Proar

)L FK EK b NÁZOV SUMAveur

c
Podprogr.

46 0111 713002 03.4 Nákupvýpočtovejtechniky -17400

4 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov,
.

46 0451 713005 08.3 zariadení - svetelná signalizácia - križovatka 17 400
Podbreziny

5.

Povolené prekročenie kapitálových výdavkov na položke 717002 — Rekonštrukcia a modernizácia -

Rekonštrukcía mládežníckych šatní v objekte zimného štadióna (dotácia SZĽH) v sume — 100 000

eur, na položke 717002 — Rekonštrukcia a modernizácia - Rekonštrukcia mládežníckych šatní v

objekte zimného štadióna (vl. zdroje) v sume — 10 000 eur, povolené prekročenie kapitálových príjmov
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7.

Povolené prekročenie kapitálových výdavkov pre rok 2019 na položke 717001 — Realizácía nových

stavieb - Novostavba Komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš, ERDF 85% v sume — 139 109

eur, na položke 717001 — Realizácia nových stavieb - Novostavba Komunítného centra v meste

Liptovský Mikuláš, ŠR 10 % v sume — 16 366 eur, na položke 717001 — Realizácía nových stavieb -

Novostavba Komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš, VZ 5 % v sume — 8 183 eur, povolené

prekročenie kapitálových príjmov pre rok 2019 na položke 322001 — Transfer z ERDF — Novostavba

Komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš, realizácia nových stavieb v sume — 139 109 eur, na

položke 322001 — Transfer zo ŠR - Novostavba Komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš,

realizácia nových stavieb v sume — 16 366 eur a povolené prekročenie bežných príjmov pre rok 2019

na položke 111003 —Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve v sume — 8 183 eur.

.2
% — Proar
)L > FK FK NÁZOV SUMAveur

Transfer z ERDF — Novostavba
3AA1 322001 Komunitného centra v meste Liptovský 139 109

Mikuláš, realizácia nových stavieb
Transfer zo ŠR - Novostavba Kom unitného

3AA2 322001 centra v meste Liptovský Mikuláš, realizácia 16 366
nových stavieb

41 111003
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej

183samosprave
7. Realizácia nových stavieb - Novostavba

3AA1 0474 717001 17.2 Komunitného centra v meste Liptovský 139 109
Mikuláš, ERDF 85%
Realizácia nových stavieb - Novostavba

3AA2 0474 717001 17.2 Komunitného centra v meste Liptovský 16 366
Mikuláš, SR 10 %
Realizácia nových stavieb - Novostavba

41 0474 717001 17.2 Komunitného centra v meste Liptovský 8 183
Mikuláš, VZ 5 %

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:
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Dövodová správa

K bodu 1.

Zmena rozpočtu je z dóvodu ukončenia stavebných prác objektu prekládkovej stanice

komunálneho odpadu II. etapa — západná strana, presunom kapitálového transferu zo sanácie

prekládkovej stanice východnej strany (aktualizácia projektovej dokumentácie východnej strany).

K bodu 2.

Navýšenie položky je potrebné z dövodu prípravy projektových dokumentácií a príprav

územných a stavebných povolení na rekonštrukciu schválených miestnych komunikácií, chodníkov

a parkovísk v mestských častiach Lipt. Mikuláš.

K bodu 3.

Navýšenie finančných prostriedkov bude slúžiť na skompletizovanie projektu výmeny okien

a dverí na objekte MŠ Agátová.

K bodu 4.

Rn spracovaní projektovej dokumentácia, ktorá už bola dodaná bol stanovený rozpočet stavby

na 79 000 eur bez DPH. Navýšenie je potrebné z dövodu predloženého rozpočtu stavby a z dóvodu

úpravy a dopracovania projektovej dokumentácie, kde sa doplní projektová dokumentácia ešte o

verejného osvetlenia priechodov pre chodcov kvöli zvýšenej bezpečnosti.

K bodu 5.

Mesto Liptovský Mikuláš predložilo dňa 21.12.2017 na SZĽH Žiadosť o finančný príspevok v

rámci Projektu podpory obnovy hokejovej infraštruktúry na projekt “Rekonštrukcia mládežníckych šatní

v objekte Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši“. Celkový rozpočet nákladov projektu: 149 967,1 I

eur, požadovaná dotácia zo SZĽH: 142 468,75 eur. Nákladmi projektu bola rekonštrukcia troch

mládežníckych šatní pod južnou tribúnou Zimného štadióna s nevyhnutnými úpravami vnútorných

rozvodov. V návrhu Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov doručenom mestu zo SZĽH dňa

1 7.5.201 8 je uvedená výška poskytnutých finančných prostriedkov vo výške najviac I 00.000 eur s tým

že 20% z dotácie (20 000 eur) bude poskytnuté formou refundácie. Z celkových upravených nákladov

projektu (I 7 O 000 eur) bude zrealizovaná kompletná rekonštrukcia vnútorných rozvodov (voda,

kanalizácia, elektrina), výmena okenných otvorov na troch mládežníckych šatniach a komplexná

rekonštrukcia min. jednej mládežníckej šatne s hygienickým zariadením. Rozpočet projektu predloží

zhotoviteľ dňa 19.6.2018.

K bodom 6 a 7.

Žiadosť O poskytnutie NFP pre projekt „Novostavba komunitného centra v Meste Liptovský

Mikuláš“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 — 2020 bola predložená k termínu

uzavretia výzvy dňa 16.1.2018. Uznesením MsZ č. 16/2018 zo dňa 15.2.2018 bob schválené

6



zabezpečeníe povinného spolufínancovania projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených

výdavkov projektu.

Dňa 23.05.2018 bob mestu doručené Rozhodnutie o schválení Žiadosti o NFP s výškou NFP:

303 978,37 eur, pričom celkové oprávnené výdavky boli schválené vo výške 31 9 977,23 eur. Nakoľko

pri príprave rozpočtu mesta v r. 201 Z bol pövodný zámer len rozšírenie - prístavba Komunitného centra

S rozpočtom 116 160 eur na r. 2019, rozpočet novostavby Komunitného centra (kapitálové výdavky)

je v zmysle schválenej žiadosti o NFP 299 277 eur. Rozdiel medzí póvodne rozpočtovanou výškou

kapitálových výdavkov (116 160 eur) a kapitálových výdavkov schválenej žiadosti o NFP (299 276,75

eur) je I 83 1 I 7 eur, z tejto sumy je potrebné zahrnúť výdavky na zemné práce a zakladanie v sume

19 459 eur do rozpočtu na r. 2018 a zvyšnú sumu 163 658 eur do rozpočtu na r. 2019.
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