
lvfESTSKfl. ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKfl.HO ZASTUPITEĽSTV A 

zodňa 18. novembra 2016 číslo 111/2016 

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

Mestské zastupitel'stvo 

I. berie na vedomie 

Informáciu o zmenách rozpočtu: Presun z kapitálových výdavkov na finančné operácie 
a MHK 32 a. s. - navýšenie dotácie na prevádzku 

II. konštatuje že 

komisia finančná a majetkovoprávna na svoJom zasadnut[ dňa 03. 11. 2016 a mestská 
rada na svojom zasadnutí dňa 10 11. 2016 materiál prerokovali a odporučili ho predložiť na 
prerokovanie mestskému zastupiteľstvu. Tretí bod v schval'ovacej časti bol prerokovaný vo 
finančnej a majetkovoprávnej komisii dňa 18. 11. 2016. 

III. schval'uje 

1. 
Povolené zníženie kapitálových príjmov na položke 322001 - Transfer z ERDF - Stavebné 
a interiérové úpravy DK LM - Jaslo - v sume 11 080 eur a povolené zníženie kapitálových výdavkov 
na položke 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia ul. Bodická - v sume 72 034 eur a povolené 
zvýšenie výdavkových finančných operácií na položke 821005 - Splátky istiny - Prekleňovací úver
Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo - v sume 60 954 eur a povolené zvýšenie kapitálových 
príjmov na položke 322001 - Transfer zo SR - Stavebné a interiérové úpravy DK LM - 'Jas Io - v sume 
2 786 eur a povolené zníženie kapitálových výdavkov na položke 717002 - Rekonštrukcia 
a modernizácia - ul. Bodická - v sume 8622 eur a povolené zvýšenie výdavkových finančných 

operácií na položke 821005 - Splátky istiny - Prekleňovací úver - Stavebné a interiérové úpravy DK 
LM - Jaslo - v sume 11 408 eur 
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1151 322001 
Transfer z ERDF - Stavebné a interiérové 

-11 080 
úpravy DK LM - Jaslo , 

Rekonštrukcia a modernizácia - ul. 

1151 0451 717002 08.3. Bodická -72 034 

Splátky istiny - Prekleňovací úver -

Stavebné a interiérové úpravy DK LM-

1151 0170 ' 821005 18.1. jaslo 60954 
1. , , 

Transfer zo ŠR - Stavebné a interiérové 

1352 322001 úpravy DK LM - Jaslo 2786 
i 

Rekonštrukcia a modernizácia - ul. 

1352 0451 ' 717002 08.3. Bodická -8622 
I 

Splátky istiny - Prekleňovací úver-
Stavebné a interiérové úpravy DK LM -

1352 0170 821005 18.1. Jaslo 11408. 

2. 

Povolené zníženie na príjmových finančných operácií položke 513002 - Bankové úvery dlhodobé
Rekonštrukcia miestnych komunikácii - v sume 465000 eur a povolené zvýšenie príjmových 
finančných operácii na položke 513002 - Bankové úvery dlhodobé - Refinančný úver VÚB 
(dočerpanie) - v sume - 465 000 eur. 
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52 513002 
Bankové úvery dlhodobé - Rekonštrukcia 

-465000 
miestnych komunikácií 

2. 
Bankové úvery dlhodobé - Refinančný úver 

52 513002 VÚB (dočerpanie) 465000 

3, 

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 50000 eur a povolené prekročenie bežných 
príjmov na položke 111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve v sume 50 000 
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, 50000 

3. 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 50000 

IV. odporúča 

primátorovi mesta podpísať Zmluvu o dotácii pre Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 

Dátum podpisu uznesenia: 

Ing. Ján BI háč, PhD. 
primátbr mesta 

21.11.2016 


