
MESTSKE ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 20. októbra 2016 číslo 105/2016 

K bodu: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016 

Mestské zastupitel'stvo 

I. berie na vedomie 

Informáciu o zmenách rozpočtu Presun krytia bežných výdavkov 
a MHK 32 a. s. - navýšenie dotácie na prevádzku 

II. konštatuje že 

komisia finančná a majetkovoprávna na svojom zasadnutr dňa 03 10 2 O 16 a mestská 
rada na svojom zasadnutí dňa 13 10.2016 materiál prerokovali a odporučili ho predložil' na 
prerokovanie mestskému zastupiteľstvu 

III. schval'uje 

1. Povolené zníženie bežných výdavkov na položke 641001 - Transfer VPS - prevádzka 
zberných dvorov v sume - 26 330 eur a povolené znlženie be:ž:ných výdavkov na položke 
641001 - Transfer VPS - prevádzka separa~nej haly v sume 64 980 eur a povolené 
zvýšenie bežných výdavkov na položke 641001 - Transfer VPS (prevádzkový) - údržba 
verejnej zelene v sume 56010 eur a povolené zvýšenie na položke 641001 - Transfer VPS
odvoz odpadov v sume 35 300 eur. 
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41 0510 641001 06.1. Transfer VPS - prevádzka zberných dvorov -26330 
41 0510 641001 06.1. Transfer VPS - prevádzka separačnej haly -64980 

Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej 
41 0530 641001 09.1. zelene 56010 
41 0510 641001 06.1 . Transfer VPS - odvoz odpadov 35300 

2. Povolené prekročenie bežných výdavkov na položke 644001 - MHK 32 a. s. - na prevádzku 
- doprava licencovaným prepravcom, výstroj, výzbroj, dresy, odmeny rozhodcom, činovníkom 
boxu časomeračov, stravné, ubytovanie na majstrovské zápasy von, odmeny pre licenčných 
trénerov S a hráčov, mzdy a odvody zamestnancov MHK v sume 30 000 eur a povolené 
prekročenie bežných príjmov na položke 111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej 
samospráve v sume 30 000 eur . 
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Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. -
účelovo na prevádzku (doprava licencovaným 
prepravcom, výstroj, výzbroj, dresy, odmeny 

41 0810 644001 12.3. rozhodcom, činovníkom boxu časomeračov, stravné, 30000 
ubytovanie na majstrovské zápasy von, odmeny pre 
licenčných trénerov S a hráčov, mzdy a odvody 
zamestnancov MHK). 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej 

41 111003 samospráve 30000 

IV. žiada 

na najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupitel'stva predložiť úplný prehl'ad záväzkov 
a pohl'adávok k 30.9.2016, ako aj správu o aktuálnej finančnej situácii spoločnosti Mestský 
Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 

Dátum podpisu uznesenia: 

l i 
Ing. Ján Blcháč, PhD. 

primátor mesta 

21.10.2016 


