
~tESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULAš 

UZNESENIE 
MESTSKEHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 23. októbra 2014 číslo 94/2014 

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

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

infonnáciu o zmene rozpočtu - presune kapitálových výdavkov na obstaranie 
technologického zariadenia "ozonizačný systém na úpravu bazénovej vody v krytej 
plavárni" z kapitálového transferu pre VPS na ul. Opavskú Podbreziny, 
infonnáciu o zmene rozpočtu - navýšení transferu bežného pre VPS na vyplatenie 
odstupného zamestnancom skládky, ktorá sa uzavrela, 
infonnáciu o zmene rozpočtu - navýšenie transferu bežného pre VPS na prevádzkové 
náklady separačnej haly, 
infonnáciu o zmene rozpočtu - zvýšení kapitálových výdavkov na investičnú akciu 
rekonštrukcia a modernizácia ul. Parková, 
informáciu o zmene rozpočtu - zvýšení kapitálových výdavkov na investičnú akciu 
rekonštrukcia miestnych komunikácií 
informáciu o potrebe zmeny rozpočtu (zmeny krytia výdavkov) v prípade, že nebude 
naplnený rozpočet kapitálových príjmov z predaja majetku formou OVS Dom služieb 
bez navýšenia schváleného rozpočtu 

II. konštatuje, že 

komisia finančná, majetkovoprávna a cestovného ruchu dňa 6.10.2014 a mestská rada 
dňa 13.10.2014 a dňa 23.10.2014 prerokovali materiál a odporučili ho predložiť na 
prerokovanie mestskému zastupitel'stvu . 

III. schvaľuje 

I. Zmenu rozpočtu - presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu -
kapitálových výdavkov z položky 72100 I - Transfer VPS (kapitálový) -ul. Opavská Podbreziny 
na položku 721001 - Transfer VPS (kapitálový) - obstaranie technologického zariadenia 
"ozonizačný systém na úpravu bazénovej vody" v sume 23 568,- eur. 
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FK EK Podprogr. NÁZOV SUMA 

0451 721001 08.3. Transfer VPS (kapitálový) - ul. Opavská Podbreziny -23568 € 
Transfer VPS (kapitálový)- technologické zariadenie - ozonizačný 

0810 721001 12.4.l. systém na úpravu bazénovej vody +23568 € 

2. Zmenu rozpočtu - povolené prekročenie výdavkov - zvýšenie bežných výdavkov na 
položke 64100 I - transfer VPS bežný na odstupné v sume 30 760,- eur. 

Progr. 
FK EK Podprogr. NÁZOV SUMA 

0510 641001 06.2. Transfer VPS bežný - odstupné +30760 € 

3. Zmenu rozpočtu - povolené prekročenie výdavkov v sume - 51 532,- eur a presun 
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v sume 10918,- eur z položky 
632002 - vodné, stočné L VS spevnené plochy mesto na zvýšenie bežných výdavkov na 
položke 64 I OO 1 - transfer VPS bežný na prevádzku separačnej haly v sume 62 450,- eur. 

Progr. 
FK EK Podprogr. NÁZOV SUMA 

0510 641001 06.2. Transfer VPS (bežný) - prevádzka sep.haly 

0520 632002 06.3. Vodné, stočné L VS - spevnené plochy mesto 

4. Zmenu rozpočtu - presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu -
kapitálových výdavkov z položky 721001 - transfer VPS (kapitálový) -proti povodňové 
opatrenia na položku 717002 - rekonštrukcia a modernizácia ul. Parková v sume 68 100,
eur. 

Progr. 

+62450 € 

-10918€ 

FK EK Podprogr. NÁZOV SUMA 

04219 721001 05.4. Transfer VPS (kapitálový) - protipovodňové opatrenia -68100 € 

0451 717002 08.3. Rekonštrukcia modernizácia - ul. Parková +68100 € 

5. Zmenu rozpočtu - presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu -
kapitálových výdavkov z položky 717001 - realizácia nových stavieb TV 12 b.j.Hlobé 
II.etapa -13 838,- eur, z položky 717001 - realizácia nových stavieb Dominanta 47 b.j. -
15 900,- eur a z položky 717002- rekonštrukcia a modernizácia ul. Švermova -20262,- eur 
na položku 717002- rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií +50 000,- eur. 
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FK EK Podprogr. NÁZOV SUMA 

0451 717002 08.3. Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií +50000€ 

0610 717001 14.2. Realiz.nových stavieb-TV k 12 b.j.Hlboké II. etapa ŠFRB -13 838 € 

0610 717001 14.2. Realiz.nových stavieb Dominanta 47 b.j.TV -15900 € 

0451 717002 08.3. Rekonštr.a modernizácia ul. Švermova -20262 € 

6. s účinnost'ou od 10.11.20014 zmenu rozpočtu (podl'a rozpisu nižšie), a to: 

a) zmenu krytia kapitálových výdavkov z kapitálových prijmov z predaja majetku na krytie 
výdavkov z rezervného fondu v sume 650 000,- eur, 
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b) krytie výdavkových finančných operácií (splátky istiny) z rezervného fondu na krytie 
kapitálovými príjmami z predaja majetku v sume 650000,- eur, bez navýšenia 
schváleného rozpočtu. 

Progr. 
FK EK Podprogr. NÁZOV SUMA 

04219 721001 05.4. Transfer VPS kapitálový - protipovodňové opatrenia rez.fond +96001 € 

0451 717002 08.3. Rekonštrukcia a modernizácia ul. Parková z rez.fondu +68100 € 

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

0510 721001 06.2. Transfer VPS kapitálový - Kompostáreň rez.fond +196000 € 

0451 721001 08.3. Transfer VPS kapitálový - odstavné plochy Podbreziny rez.fond +50000€ 

Realizácia nových stavieb - "Historicko-kultúrno-prírodná cesta 
0474 717001 17.2. okolo Tatier" rez.fond +33000 € 

0451 717001 08.3. Realizácia nových stavieb - odstavné plochy ul.Jabloňova z rez.f. +17000 € 

0451 721001 08.3. Transfer VPS kapitálový - chodník SWEDVOOD rez.fond +30000€ 
Nákup prev.strojov,prístrojov a zariadení - Detské ihriská 

0443 713004 09.3. rez.fond +30000€ 

0640 717001 10.2. Realizácia nových stavieb-Vo ul Dubová - rozšírenie rez.fond +2000€ 

0640 717001 10.2. Realizácia nových stavieb-Vo ul Hridnov SNP - rozšír. rez.fond +2000€ 

0640 717001 10.2. Realizácia nových stavieb-Vo ul Stošická - rozšírenie rez.fond +15000 € 

0610 712001 14.2. Nákup budov,objektov, alebo ich častí-47 b.j. Dominanta z rez.f. +14899 € 

0640 717001 10.2. Realizácia nových stavieb-Vo prepoj.Kernová-Obchod. rez.fond +6000 € 

09121 717002 11.1. Rekonštr.a modernizácia-podlahy telocvič.ZŠ J.Krára rezerv.fond +17000 € 

09601 713004 11.1. Nákup prev.strojov-techn.zariad.šk.kuchyne ZŠ J.Krára rez.fond +3000 € 

0810 722001 12.3. Transfer kapit. OZ-MFK Tatran Okoličné-dofin .ihriska rez.fond +30000 € 

04219 721001 05.4. Transfer VPS kapitálový - proti povodňové opatrenia -96001 € 

0451 717002 08.3. Rekonštrukcia a modernizácia ul.Parková -68100 € 

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

0510 721001 06.2. Transfer VPS kapitálový - Kompostáreň -196000 € 

0451 721001 08.3. Transfer VPS kapitálový - odstavné plochy Podbreziny -50000 € 

Realizácia nových stavieb - "Historicko-kultúrna-prírodná cesta 
0474 717001 17.2. okolo Tatier" -33000 € 
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Realizácia nových stavieb - odstavné plochy ul. Ja bloňová 

Transfer VPS kapitálový - chodník SWEDVOOD 

Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení - Detské ihriská 

Realizácia nových stavieb-Vo ul Dubová - rozšírenie 

Realizácia nových stavieb-Vo ul Hridnov SNP - rozšír. 

Realizácia nových stavieb-Vo ul Stošická - rozšírenie 

Nákup budov,objektov, alebo ich častí-47 b.j. Dominanta 

Realizácia nových stavieb-Vo prepoj.Kernova-Obchod. 

Rekonštr.a modernizácia-podlahy telocvič.ZŠ J.Krára 

Nákup prev.strojov-techn.zariad.šk.kuchyne ZŠ J.Krára 

Transfer kapit. OZ-MFK Tatran Okoličné-dofinancova nie ihriska 

Splátka istiny - úver komerčný z rezJandu 

Splátka istiny - úver komerčný 

Dátum podpisu uznesenia: 

le ander Slafkovský 
rimátor mesta 

27. 10.2014 

-17000 € 

-30000 € 

-30000 € 

-2000 € 

-2000 € 

-15000 € 

-14899 € 

-6000 € 

-17000 € 

-3000 € 

-30000 € 

-650000 € 

+650 000 € 


