
~lESTSKE. ZASTUPITEĽ.STVO LIPTOVSKÝ MIKULAš 

UZNESENIE 
MESTSKEHO ZASTUPITEĽ.STV A 

zo dňa 26. júna 2014 číslo 59/2014 

K bodu: Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania - uzatvorenie zmluvy 
o termínovanom (prekleňovacom) úvere na predfinanovanie projektu 
"Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" a zmeny rozpočtu 
mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 

Mestské zastupiteľstvo 

I. ber i ena ved o mie 
informáciu o podmienkach úveru na prefinancovanie projektu "Historicko-kultúrno
prírodná cesta okolo Tatier" 
informáciu o zmene rozpočtu - zvýšení rozpočtu bežných výdavkov na uzatvorenie 
skládky TKO Veterná Poruba k 31.10.2014, 
informáciu o zmene rozpočtu - zvýšení rozpočtu bežných výdavkov na prevádzku 
separačnej haly realizovanej z projektu EÚ, 
informáciu o zmene rozpočtu - zmene zdroja krytia kapitálových výdavkov na 
kapitálový transfer VPS - ul.Opavská Podbreziny z dôvodu nižšieho odvodu zo 
zníženého imania BP, a.s. Liptovský Mikuláš, 
informáciu o zmene rozpočtu - zvýšení kapitálových príjmov z predaja Domu služieb 
a ich použití na splátku istiny návratných zdrojov financovania komerčného úveru, 
nákup Tribúny MFK Tatran Okoličné a na nákup rolby na zimný štadión, 
informáciu o zmene zdroja krytia splátok istín návratných zdrojov financovania 
z dôvodu potreby uvoľnenia bežných príjmov na krytie zvýšených bežných výdavkov 

II. k o n š t a t uje, ž e 
komisia finančná, majetkovoprávna a cestovného ruchu dňa 11.06.2014 prerokovala 
materiál a zobrala ho na vedomie, MR dňa 16.06.2014 prerokovala materiál 
a odporučila ho predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva 

III. sch vaľ uje 
l. prijatie návratných zdrojov financovania, uzatvorenie zmluvy o termínovanom 

(prekleňovacom) úvere s VÚB, a.s. Bratislava v celkovej výške maximálne 608 000,
eur za účelom financovania projektu "Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo 
Tatier" s dobou trvania do vyplatenia nenávratného finančného príspevku 
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2. zabezpečenie úveru podpísaním blankozmenky, vrátane dohody o vyplňovacom práve 
k blankozmenke. 

3. zmenu rozpočtu: 
a) povolené prekročenie fin.operácií - zvýšenie príjmových finančných operácií na 

položke 513001 - bankové úvery krátkodobé v sume 608 000,- eur, 
b) povolené prekročenie výdavkov - zvýšenie kapitálových výdavkov v sume 682 

795,- eur na položke 71700 l - realizácia nových stavieb, 
c) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu - zníženie na 

položke 72100 l - kapitálový transfer VPS cyklochodník a zvýšenie na položke 
717001 - realizácia nových stavieb v sume 50 000,- eur 

KRYTIE FK EK 
Progr. 

NÁZOV SUMA 
podprgram 
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513001 Úver (prekleňovací spolu financovanie projektov EÚ) +608000€ 

0474 717001 172 Real. nových stavieb-hist.kult.prír.cesta okolo Tatier +608000 € 

0474 717001 17.2. Real.nových stavieb-hist.kult.prír.cesta okolo Tatier + 74 795€ 
Kapitálový transfer VPS -Cyklochodník Nábrežie 

0451 721001 083 rezfond -50000 € 

0474 717001 172 Real.nových stavieb-hist.kult.prír.cesta okolo Tatier +50000 € 

4. Zmenu rozpočtu - povolené prekročenie výdavkov - zvýšenie bežných výdavkov 
v sume 104 708,- eur na položke 64100 l-transfer VPS prevádzkový podľa rozpisu 
v tabuľke, ktorá je súčasťou zmeny rozpočtu. 

Progr. 
EK NÁZOV SUMA 

Podprogr. 

641001 06.2. Transfer VPS - poplatok za uloženie odpadu obciam -6500 € 

641001 06.2. Transfer VPS - uloženie a likvidácia odpadov +60703 € 

641001 06.1. Transfer VPS - odvoz odpadov +13318€ 

636001 06.2. Prenájom pôdy pod skládkou Veterná Poruba -3348 € 

641001 06.2. Transfer VPS - bežný-búracie práce objektov skládky +40535 € 

5. Zmenu rozpočtu - zmenu rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu -
zmenu krytia kapitálových výdavkov na položke 72100 1 - transfer VPS kapitálový -
ul. Opavská Podbreziny v sume 87 622,- eur z krytia prostriedkami zo zníženia Zl BP, 
a.s na krytie z predaja pozemkov Hala Ráztoky. 

Progr. 
EK NÁZOV SUMA 

Podprogr. 

721001 08.3. Kapitálový transfer VPS-Ul. Opavská Podbreziny -87622 € 
Iné príjmové finančné operácie - zníženie základného imania 

456002 BP, a.s.Liptovský Mikuláš -87622 € 

721001 08.3 . Kapitálový transfer VP S-Ul. Opavská Podbreziny +87622 € 

233001 Príjem z predaja pozemkov - spl.Hala Ráztoky +87622 € 
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6. Zmenu rozpočtu: 
a) povolené prekročenie prijmov - zvýšenie kapitálových prijmov z predaja pozemkov 

z obchodnej verejnej súťaže Dom služieb v sume 855 195,- eur, 
b) povolené prekročenie výdavkových finančných operácií - zvýšenie na položke 

821005 - splátka istiny v sume 650 000,- eur, 
c) povolené prekročenie výdavkov - zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 

712001 - nákup budov objektov alebo ich častí - Tribúna FK Tatran LM v sume 
35400,- eur a na položke 713004- nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení v sume 
55000,- eur na nákup Rolby na zimný štadión, na položke 717002 - rekonštrukcia 
a modernizácia WC klubová sála DK v sume 30000,- eur, na položke 717002 -
rekonštrukcia a modernizácia Rázusov dom-odstránenie vlhkosti pre MJK v sume 
10 000,- eur. 

d) zmenu rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu - zmena krytia 
kapitálových výdavkov krytých rezervným fondom na zmenu krytia kapitálových 
výdavkov z predaja pozemkov z obchodnej verejne súťaže Dom služieb v sume 650 000,
eur. 

Progr. 
EK NÁZOV 

Podprogr. 

233001 Z predaja pozemkov z obchodnej verejnej súťaže Dom služieb 

821005 18.1. Splátka istiny- úver komerčný z rez. fondu 

712001 12.4. Nákup budov,objektov alebo ich častí-Tribúna FK Tatran LM 

713004 12.4. Nákup prev.strojov, prístrojov a zariadení - rolba ZŠ 

08203 717002 13.1. Rekonštrukcia a modernizácia WC klubová sála Dom kultúry 
Rekonštrukcia a modernizácia Rázusov dom-odstránenie 

08206 717002 13.1. vlhkosti MlK 

SUMA 

+855 195 
€ 

+650000 
€ 

+35400 € 

+55000 € 

+30000 € 

+10000 € 

04219 721001 05.4. Transfer VPS kapitálový - protipovodňové opatrenia rez. fond -170000 € 

0510 721001 06.2. Transfer VPS kapitálový - obstaranie mostovej váhy rez. fond -40000 € 

0510 721001 06.2. Transfer VPS kapitálový - Kompostáreň rez.fond -196000 € 
Transfer VPS kapitálový - odstavné plochy Podbreziny 

0451 721001 08.3. rez.fond -50000 € 

0451 721001 08.3. Transfer VPS kapitáloyý_ - Cyklochodník Nábrežie rez.fond -50000 € 

0451 721001 08.3. Transfer VPS kapitálový - chodník SWEDVOOD rez.fond -30000 € 

0443 717001 09.3. Realizácia nových stavieb - Detské ihriská rez. fond -30000 € 

0640 717001 10.3. Realizácia nových stavieb-Vo ul. Dubová - rozšírenie rez. fond -2000 € 
Realizácia nových stavieb-Vo ul. Hrdinov SNP - rozšír. 

0640 717001 10.3. rez.fond -2000 € 
Realizácia nových stavieb-Vo ul. Stošická - rozšírenie 

0640 717001 10.3. rez. fond -15000 € 

0640 717001 10.3. Realizácia nových stavieb-Vo ul. Široká - rozšírenie rez.fond -6000 € 
Realizácia nových stavieb-Vo prepoj .Kernová-Obchod. 

0640 717001 10.3. rez.fond -6000 € 

0640 717001 10.3. Realizácia nových stavieb-Vo ul.Majerská-rozšírenie rez. fond -3000 € 
Rekonštr.a modernizácia-podlahy telocvič.ZS J.Kráľa 

09121 717002 11.1. rezerv.fond -17000 € 
Nákup prev.strojov-techn.zariad.šk.kuchyne zS l.Kráľa 

09601 713004 11.1. rez. fond -3000 € 
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Transfer kapit. OZ-MFK Tatran Okol ičné-dofin . ihriska 
46 0810 722001 12.3. rez.fond -30000 € 

+ 170000 
43 0421 9 721001 05.4. Transfer VPS kapitálový - proti povodňové opatrenia € 
43 0510 721001 06.2 . Transfer VPS kapitálový - obstaranie mostove.L vá1!Y +40000 € 

+ 196000 
43 0510 721001 06.2 . Transfer VPS kl!P_itálový - Kom~ostáreň € 
43 0451 721001 08.3 . Transfer VPS kaJlitál~ - odstavné J!loc1!Y Podbrezif!Y. +50000 € 
43 0451 721001 08.3. Transfer VPS kapitál~ - C~klochodník Nábrežie +50000 € 

43 0451 721001 08.3 . Transfer VPS kapitálový - chodník SWEDVOOD +30000 € 
43 0443 717001 09.3 . Realizácia nových stavieb - Detské ihriská +30000 € 

43 0640 717001 10.3. Realizácia nových stavieb-Vo ul. Dubová - rozšírenie +2000 € 
43 0640 717001 10.3. Realizácia nových stavieb-Vo ul. Hrdinov SNP - rozšír. +2000 € 
43 0640 717001 10.3 . Realizácia nových stavieb-Vo ul. Stošická - rozšírenie + 15000 € 
43 0640 717001 10.3. Realizácia nových stavieb-Vo ul. Široká - rozšírenie +6000 € 

43 0640 717001 10.3 . Realizácia nových stavieb-Vo ~r~oj.Kernová-Obchod . +6000 € 
43 0640 717001 10.3. Realizácia no~ch stavieb-Vo ul.Malerská-rozšírenie +3000 € 
43 09121 717002 11.1. Rekonštr.a modernizácia-podlahy telocvič.ZŠ J.Král'a +17000 € 
43 09601 713004 11.1. Nákup prev.strojov-techn.zariad.šk.kuchyne ZŠ J . Kráľa +3000 € 
43 0810 722001 12.3. Transfer kapit. OZ-MFK Tatran Okoličné-dofin.ihriska +30000 € 

7. Zmenu rozpočtu - zmenu rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu -
zmenu krytia výdavkových finančných operácií na položke 821005 - splátky ist ín 
v sume 187000,- eur z krytia bežnými príjmami na krytie z finančných prostriedkov 
rezervného fondu podľa rozpisu v tabuľke, ktorá je súčasťou zmeny rozpočtu. 

Progr. 
FK EK NÁZOV SUMA 

Podprogr. 

0170 821005 18.1. Splátky istiny - Financovanie investičných zámerov -99360 € 

0170 821005 18.1. Sp1át~ istif!Y. - lCR A~ua~ark OTP -28504 € 

0170 821005 18.1. Splátky istiny - Skládka V.Poruba rozšírenie -59 136 € 

0170 821005 18.1. Splátky istiny - Financovanie i nvestičných zámerov z rez. fondu +99360 € 

0170 821005 18.1. Splátky istiny - lCR Aquapark OTP +28504 € 

0170 821005 18.1. Splá!19' istiny - Skládka V.Poruba rozšírenie z rez. fondu +59 136 € 

454001 Prevod z rezervného fondu + 187000 € 

Dátum podpisu uznesenia: 


