
1ĹESTSK ZASTUPITEĽSTVO LiPTOVSKY MiKULÁŠ

UZNESENIE

M ESTSKĚHO ZASTUPITEĽSTVA
zo dňa 5. júna 2014 číslo 54/20 14

K bodu: Stanovenie výšky nájomného pre 47 b.j. v polyfunkčnom objekte (Dominanta)
č.s. 187 112a, Hviezdoslavova ul. Liptovský Mikuláš a zmcna rozpočtu na rok 2014
týkajúca sa 47 nájomných bytov

M ests ké zastupitel‘stvo

I. schval‘uje

1. ročnú výšku nájomného (podnájomného) pre 47 b.j. v objekte “Dominanta“, č.s. 187112a, na
Hviezdoslavovej ulici v Liptovskorn Mikuláši vo výške 3,44 % z obstarávacích nákludov
týchto 47 bj.

2. Zmenu rozpočtu — povolené prekročenie - zvýšenie rozpočtu hežných výdavkov vo výške
28 447,- eur podl‘a rozpisu v tabul‘ke, zvýšenie rozpočtu bežnýcb príjrnov na položke 212003
— príjem z prenajatých budov vo výške 12 479,- eura na položke 223001 — za predaj tovarov,
výrobkov a služieb vo výške 17 836,- eur.

Progr. ‚

FK EK Pod progr. NAZOV SUMA

41 0610 636001 14.1. Nájomné budov objektov alebo ich častí —47 bj. Dominanta + 1 I 387 E
41 0610 635006 14.1. Údržba a opravy — odvod do FO správcom bytov + 3 738 E
41 0610 637004 14.1. Všeobecné služby - služby spojené s bývanírn a správou 47 bj. + 20 342 E
41 0170 821007 18.1. Splátka istmy 47 bj. Dominanta -7 020 E
41 212003 Príjem z prenajatých budov - nájomné od nájomníkov + 12 479 €
41 223001 Za predaj tovarov, výrobkov a služieb - služby spojené s bývaním + 17 836 €

II. ukladá

Ing. Jaroslavovi Chomovi, vedúcemu oddelenia správy majetku mesta MsÚ
zabezpečit‘ s vybratýrni záujemcarni uzatvorcnie nájomných zmlúv ( do odkúpenia bytov rnestom
Liptovský Mikuláš podnájomnýcb zmlúv) na 47 b.j. v polyfunkčnorn objekte „Dominanta‘, s. č.
1871!2a na Hviezdoslavovej ul. v súlade so schval‘ovacou čast‘ou tohlo uznesenia.

T: do 30 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí 47 b.j.

MUDi
mesta

Dátu;n podpisu unesenia: 06.06.2014


