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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 

 
Záznam zo zasadnutia   neplánovanej  komisie finančnej a majetkovo-právnej  

zo dňa 15.6.2017 o 13.30 hod. v zasadacej miestnosti č. 305 v budove MsÚ v Liptovskom 
Mikuláši. 

 
 
Prítomní členovia:  Ing. Rudolf Urbanovič, Ing. Marta Gutraiová,  MUDr. Miroslav Boďa, p. Ľuboš 
Trizna 
 
Prítomní členovia poradného zboru: JUDr. Alena Oberučová, Ing. Miroslav Uličný   
  
Hlavný kontrolór mesta:  PhDr. Jozef Fiedor 
 
Tajomníčka komisie: Ľubica Kubovčíková  
Zasadnutie viedol predseda komisie Ing. Rudolf Urbanovič. Privítal prítomných členov, uviedol 
program, ktorý je potrebné prerokovať na zasadnutí.  
 
P r o g r a m : 
 
1/ Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2017  
 
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený program prerokovať na zasadnutí komisie. 
Hlasovanie:  
Za: 4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
1/ Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2017  
 
Predložený materiál prezentovala p. Okolicsányiová. 
Povolené zníženie kapitálových výdavkov na položke 717001 – Realizácia nových stavieb – 
protipovodňové opatrenia Ploštín  (RF) vo výške 59 000 eur a povolené zvýšenie kapitálových 
výdavkov na položke 716 – Prípravná a projektová dokumentácia – verejné priestranstvá, mestské 
cyklotrasy, Komunitné centrum (RF) vo výške 20 000 eur a povolené  zvýšenie kapitálového 
transferu na položke 721001 – Transfer VPS (kapitálový)  – Námestie mieru  (RF)  vo výške 
39 000 eur , povolené zníženie kapitálových výdavkov  na položke 717001– Realizácia nových 
stavieb – Námestie mieru (RF) vo výške 39 000 eur a povolené zvýšenie kapitálového transferu na 
položke 721001 – Transfer VPS (kapitálový) – Námestie mieru (RF) vo výške 39 000 eur. 

 

 

Navrhovaná zmena je z dôvodu navýšenia rozpočtu na dopracovanie projektovej dokumentácie pre 
realizačnú projektovú dokumentáciu verejných priestranstiev a cyklotrás ako podklad 
k vypracovaniu žiadosti o NFP. Navýšenie rozpočtu Námestia mieru je z dôvodu zvýšenia objemu 
stavebných prác na tejto investičnej akcii a presunu investičných prostriedkov kapitálovým 
transferom na VPS, kde stavebné práce prebiehajú v súčinnosti s ich stavebnými prácami. 
Uvedené finančné prostriedky sa uvoľňujú z protipovodňových opatrení Ploštín – Tretiny, kde sa 
v tomto roku zrealizuje I. etapa zatrubnenej časti s vyústením do potoka Ploštínčanka s rozpočtom 
168 694 eur, kde dotácia vlády je 115 000 eur. 
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Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ. 
Hlasovanie:  
Za:   4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ľubica Kubovčíková   v.r.                                              Overil: Ing. Rudolf Urbanovič v.r. 
V Liptovskom  Mikuláši 15.6.2017                                                              predseda  
     
 
 
 
 


