
YtESTSK ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKY MIKULÁŠ

UZNESENIE
M ESTSKFHO ZASTUPITEĽSTVA

dňa 3. apríla 2014 číslo 31/2014

K bodu: Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014

Mes ts ké zastup itel‘s tvo

bene na vedomie

informáciu o zmene rozpočtu — zýšenie kapitálovÝch výdavkov z nedočerpaného
úveru na 12 b.j. z roku 2013 zo ŠFRB.

- informáciu o zmene rozpočtu kapitálových výdavkov z investičnej akcie
Bezbariérová úprava Palúčanská na investičnú akciu [Jprava prechodu pre chodcov ul.
Demiinovská,
informáciu o zmene rozpočtu — zvýšenie kapitálových a bežných výdavkov pre
príspevkovú organizáciu Vps Liptovský Mikuláš na spolufinancovanie projektu
„Regionálny systém separovaného zberu komunálneho odpadu v oblasti stredného
a horného Liptova, Iii. etapa“ z Recyklačného fondu,
informáciu o zmene rozpočtu — zvýšenie kapitálových výdavkov na investičné akcie
rekonštukcia ul.Okružná, ul.Linčovského,ul.Jesenského, uljilemnického. telocvičňa
v prírode. sadové a terénne úpravy ul. E.Penkalu. Park Margity Dobrovičovej.
rekonštrukcia strechy zimného štadióna.

11. konštatuje, že

- kornisia finančná, majetkovoprávna a cestovného ruchu dfa 18.3.20 14 a mestská rada
dňa 24.03.2014 a 03.04.2014 prerokovali materiál a odporučili ho predložiť na
prerokovan ie rnestskému zastupiteľstvu

III. s ch v a l‘uj e

Zmenu rozpočtu — zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na položke ekonomickej
klasifikácie 716 — Prípravná a projektová dokumentácia — rozšírenie Komunitného centra
Hlboké vo výške 8 000- eur, zvýšenie príjmových finančných operácií na položke
514002- úver 12 b.j. Hlboké 2013 vo výške 8000,- eur.



Progr.
‚

FK EK Podprogr. NAZOV SUMA

52 = 514002 Úverl2h.j.HIboké2OI3ŠFRB +8000

5“ 0474 716 17 1 ‘ . . . ‘ +8 000 E. Pripravna a projektova dokumentacia-rozstrenie KC Hlboke

2. Zmenu rozpočtu — zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 9 650,- eur na
položke 717002 Rekonštrukcia a modernizácia - Uprava priechodu pre chodcov ul.
Demänovská a zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov na investičnú akciu
Bezbariérová úprava Palúčanská vo výške 9 650.- eur.

Progr.
-

FK EK Podprogr. NÁZOV

Rekonštrukcia a modem izácia-bezbariérová úprava
43 0451 ‘717002 08.3. Palúčanská

Stavebné úpravy — úprava prechodu pre chodcov
43 0451 717003 08.3. ul.Demänovská-križovatka CI! 18

3. Zmenu rozpočtu
a) zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 33 050- eur na položke 721001 —

Transfer kapitálový VPS — spolufinancovanie kapitálovch výdav kov na projekt
Regioná1ny systém sep.zberu komunálneho odpadu v oblasti stredného a horného
Liptova. 111. etapa“, zvýšenie rozpočtu kapitálových príjmov na položke 23! — predaj
nepotrebných aktív vo výške 33 050,- eur,

b) zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov vo výške I 108,- eur na položke 641001 — transfer
bežný VPS - spolufinancovanie bežnýcli výdavkov na projekt “Regionálny systém
sep.zberu kornunálneho odpadu v oblasti strediiého a horného Liptova. III. etapa“
a zníženie rozpočtu na položke 641001 — transfer VPS — Hala Rátoky LIPTOV ARENA
vo výške 1 I 08.- eur.

Pror.
-

FK EK Podprogr. NAZOV SUMA

a) Kapitálový transfer VPS-projekt“ Regionálny systém
sep.zheru komunálneho odpadu v oblasti stredného

43 0510 721001 06.2. a horného Liptova, III. etapa“ +33 050 E

43 231 Predaj kapitálových aktív — spl.Hala Ráztoky +33 050 €

b) Bežný transfer VPS - projekt“ Regionálny systém
sep.zberu komunálneho odpadu v oblasti stredného

41 0510 641001 06.2. a horného Liptova, 111. etapa“ +1 108 E

41 0810 641001 12.4. Transfer VPS — Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA -1 108€



4. Zmenu rozpočtu — zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 250 000,- eur podl‘a
rozpisu v tabul‘ke, zvýšenie rozpočtu kapitálových príjmov na položke 231 — Predaj nepotrebných
aktív vo výške 250 000,- eur.

Progr.

FK EK Podprogr. NÁZOV SUMA

a) 43 0810 717002 12.4. Rekonštrukcia a rnodernizácia — strecha Zimný štadión +30 000 E

b) 43 0451 717002 08.3. Rekonštrukcia a modernizácia ul. Okružná +75 000 E

c) 43 0451 717002 08.3. Rekonštrukcia a rnodernizácia ul Linčovského +75 000 E

d) Rekonštrukcia a modernizácia parkovacích plóch
43 0451 717002 08.3. 06 ul.Jesenského a Jilemnického +50 000 E

e) 43 0620 717001 09.1. Realizácia Park Margity Dobrovičovej +8 000 E

1) Transfer kapitálový VPS — sadové a terénne úpravy
43 0620 721001 09.1. ul.E.Penkalu +7 000E

g) 43 0620 717001 09.3. Realizácia Telocvične v prírode +5 000 C

43 231 Predaj kapitálových aktiv — spl.IIala Ráztoky +250 000 E
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