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NIESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 12. marca 2015 číslo 37/2015 

K bodu' Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

informácIu o zmene rozpočtu - zvýšení bežných a kapitálových výdavkov na 
realizáciu projektu "Skateboard bez hraníc", 
zmenu rozpočtu zvýšenie kapitálových výdavkov na realizácIu projektu "Hlstoncko
prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier" 2 ks odpočívadlá, 

II. konštatuje, že 

Komisia finančná a majetkovo-právna dňa 02.032015 a mestská rada dňa 
05.03.2015 prerokovali materiál a odporučili ho predložiť na prerokovanie 
mestskému zastupltel'stvu 

III. schvaľuje 

1. Zmenu rozpočtu - na projekt "Skateboard bez hraníc" 

FK 

11 1. 

a) presun rozpočtových prostnedkov v rámcI schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové výdavky a to z položky 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Okollčianska, 
zriadenie MŠ na položku 713004 - Nákup prevádzkových strojOV, prístrojov a zanadení 
projekt "Skateboard bez hraníc" v sume 23 900,- eur 

b) povolené prekročenie bežných výdavkov v sume 16589,- eur na položkách podl'a rozpisu 
v tabul'ke, 

c) povolené prekročenie bežných príjmov na položke 111003 - Výnos dane z príjmov 
poukázaný územnej samospráve v sume 16 589,- eur 

Progr. 
EK Podprogr. NÁZOV SUMA 

717002 09.12 RekonštrukCIa a modernIzácia - ZŠ Okol/čné - znad enie MŠ - 23 900,- € 
Nákup prevádzkových stroJov, prístrojov a zariadení projekt 

081.0. 713004 125. "Skateboard bez hraníc" + 23 900,- € 
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0810 625002 125. Na starobné p_olstenie Qrolekt "Skateboard bez hranic" +362,- € 

081 O 625003 125 Na úrazové pOistenie projekt "Skateboard bez hranic" +21,- € 

0810 625004 125. Na invalidné poistenie projekt "Skateboard bez hraníc" +77,-€ 
Na pOistenie v nezamestnanosti projekt "Skateboard bez 

081.0 625005 125 hraníc" +26,- € 
Na pOistenie do rezervného fondu projekt "Skateboard bez 

081.0 625007 125. hraníc" +123,- € 

0810 631002 12.5 Cestovné zahraničné projekt "Skateboard bez hraníc" +893,- € 
Reprezentačné ,vecné dary, občerstvenie projekt "Skateboard 

08.1 O 633016 125 bez hraníc" +1 760,- € 

0810 636002 12.5 . Prenájom zanadení projekt "Skateboard bez hraníc" +3750,- € 
Propqgácia, reklama a inzercia projekt "Skateboard bez 

081 O 637003 125. hraníc" +1192,-€ 
Všeobecné služby - externý manažment projekt "Skateboard 

08.1 O. 637004 12.5 bez hraníc" +4407,- € 

081.0 637014 125. Stravovanie projekt "Skateboard bez hranic" + 720,- € 

0810 637027 125. Odmeny za _práce mimo PP ~roJekt "Skateboard bez hraníc" +2588,- € 

08.1 O. 637036 125 Reprezentačné, ubytovanie projekt "Skateboard bez hranic" +375,- € 

111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve DPFO +16589,-€ 

2. Zmenu rozpočtu - na projekt "Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier" ( 2 
odpočívadlá) 

a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pnčom sa nemenia celkové 
výdavky a to z položky 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Okollčlanska, znad enie MŠ 
v sume 33850,- eur na položku 717001 - Realizácia nových stavieb projekt "Hlstoncko
kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" v sume 32 350,- eur a na položku 716-Prípravná 
a projektová dokumentácia projekt "Hlstoricko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" v sume 
1 500,- eur. 

Progr. 
FK EK Podprogr. 

11.1. 717002. 09.12. 

047.4. 716 17.1. 

04.74 717001 172. 

NÁZOV 

Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Okoličné - znadenie MŠ 
Prípravná a projektová dokumentácia projekt "Hlstoncko-
prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier" 
Realizácia nových stavieb projekt "Histoncko-prírodno-
kultúrna cesta okolo Tatier" 

I) 
Ing. Ján Sfcháč, PhD. 

primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia. 1303.2015 

SUMA 

-33850,- € 

+1 500,- € 

+32350,- € 


