
~{ESTSKE ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKE:HO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 24. júla 2014 číslo 66/2014 

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

Mestské zastupiteľstvo 

I. ber i ena ved o mie 

informáciu o zmene rozpočtu - presune kapitálových výdavkov na rekonštrukciu toaliet 
Domu kultúry z rozpočtu Domu kultúry do rozpočtu na kapitálové výdavky mesta 
Liptovský Mikuláš na program 13 Kultúra, 
informáciu o zmene rozpočtu - zvýšení kapitálových výdavkov na investičnú akciu -
kanalizácia KD Demänová, 
informáciu o zmene rozpočtu - zvýšení kapitálových výdavkov na investičnú akciu 
odstavné plochy ul. Jabloňová a presune kapitálových výdavkov z investičnej akcie -
projekt "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" na investičnú akciu odstavné 
plochy ul. Jabloňová. 

II. k o n š t a t uje, ž e 

mestská rada dňa 21.7.2014 prerokovala materiál a odporučila ho predložiť na prerokovanie 
mestskému zastupiteľstvu. 

III. sch vaľ uje 

46 

46 

l. Zmenu rozpočtu - presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu -
kapitálových výdavkov na položke 717002 - rekonštrukcia a modernizácia toaliet Domu kultúry 
v sume 46 000,- eur z rozpočtu Domu kultúry do rozpočtu mesta LM na program 13 Kultúra. 

Ioil -Í'"" ;;.. Progr. 
~ FK EK Podprogr. NÁZOV SUMA 

08203 717002 l l. Dom kultúry kapitálové v}'davky - Rekonštrukcia toaliet -46000 € 

08203 717002 13.5. Rekonštrukcia a modernizácia - toaliet Dom kultúry 46000 € 
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a) 

b) 

c) 

2. Zmenu rozpočtu - povolené prekročenie výdavkov - zvýšenie kapitálových výdavkov na 
položke 717001 - Realizácia nových stavieb kanalizácia KD Demänová v sume 34848,- eur, 
a povolené prekročenie príjmov na položke 233001- príjem z predaja pozemkov z OVS DS 
v sume 34 848,- eur. 

r.J .... 
E-... Progr. § 

FK EK Podpro2r. NÁZOV SUMA 

0610 717001 14.3. Realizácia nových stavieb - kanalizácia KD Demänová 34848 € 

233001 Príjem z predaj a pozemkov - z OVS Dom služieb 34848 € 

3. Zmenu rozpočtu: 

r.J .... 
E-

~ 
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43 

43 

a) povolené prekročenie výdavkov - zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 7 l 700 I -
Realizácia nových stavieb - odstavné plochy ul. Jabloňová v sume 37 045,- eur, 

b) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v sume 91 795,- eur 
a to z položky 7 l 700 l-realizácia nových stavieb Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo 
Tatier na položku 717001 - realizácia nových stavieb odstavné plochy ul. Jabloňová, 

c) povolené prekročenie príjmov na položke 233001- príjem z predaj a pozemkov z OVS 
Dom služieb v sume37 045,- eur. 

FK EK 
Progr. 

Podprogr. NÁZOV 

0451 717001 08.3. Realizácia nových stavieb - odstavné plochy ul. Jabloňová 

0451 717001 08.3. Realizácia nových stavieb - odstavné plochy ul. Jabloňová 
Real izácia nových stavieb - Historicko-kultúrno-prírodná 

0474 717001 17.2. cesta okolo Tatier 

233001 Príjem z predaj a pozemkov - z OVS Dom služieb 

Dátum podpisu uznesenia: . 25.07.2014 

SUMA 

37045 € 

91 795 € 

-91 795 € 

37045 € 


