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Rozpočtová zmena P 6112019 17.07.2019

V súlade s 5 “Rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta“, Pravidíel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Míkuláš,
schválených uznesením MsZ LM číslo 59/2077 zo dňa 23.6.2071 v znení dodatku č.1 a dodatku č.2 sa vykonáva podnet na zmenu
rozpočtu:

Bežný rozpočet

Výdavky

________ _________ ______________ _________________

Program Č. Funkčná kI. Ekonom.kI. €

Ostatné transfery OZ 72.3 0870 642001/41 -19 225,00
ABC Kraso Liptovský Mikuláš - Činnost klubu v roku 2019 -

pokrytie nákladov za prenájom ľadovej plochy 72.3 0870 642007 /47 500,00
BACK FIT, s. r. o. - Realizácia projektu “Zdravé sedenie“ v
roku 2079 - nákup pomócok na prezentácíu (podsedáky,
model chrbtice, opierky chrbta) a úhrada služieb na
vytvorenie, grafickú úpravu a tlač osvetových materiálov 12.3 0810 642001/41 1 000,00
Blšák Jozef - Príprava športovcov na špeciálnu olympiádu pre
osoby s mentálnym postihom v roku 2019 - materiálne
zabezpečenie (nákup nafukovacej vírivky s príslušenstvom,
merača tepu a krvného tlaku, snežníc, cvičebného náradia a
stanového prístrešku) 72.3 0870 642007 /47 7 000,00
BMX TEAM LIPTOV - Organizácia pretekov v BMX v roku
2019 — zabezpečenie zdravotnej služby, sanitky, pohárov a
vecných cien pre víťazov 72.3 0810 642007/41 7 000,00
CENTRUM LIGDA - ASOCIÁCIA PRE TELESNE
POSTIHNUTÝCH - Realizácia letného športového denného
tábora pre osoby so zdravotným znevýhodnením v roku 2079 -

strava, občerstvenie, doprava licencovaným prepravcom,
inštruktori, nákup prenosnej termosky, pohárov, stanového
prístrešku, zapožičanie kajakov, handbiku, bicyklov a
športových potrieb 72.3 0810 642007 /41 1 000,00

Handbike Liptov - Podpora činnosti a materiálne zabezpečenie
zdravotne znevýhodnených cyklistov v roku 2019— nákup
cyklistického oblečenia, cyklistického materiálu, štartovné,
ubytovanie a strava na pretekoch doma i v zahraničí 72.3 0810 642001/41 1 000,00
IG Sport club - Organizácia veteránskeho podujatia „Oldtimer
Rallye Tatry 2019‘ — náklady na ubytovanie 12.3 0810 642007/41 1 000,00
Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. - Činnosť klubu
v roku 2019— nákup oblečenia, chráničov, tréningových
pomócok a náčinia, štartovné, ubytovanie a doprava
licencovaným prepravcom na sútaže doma i v zahraničí,
zvýšenie trénerskej kvalifikácie - účast na kurzoch, školeniach
a seminároch 12.3 0870 642001/41 7 000,00
KLUB AIKIDO-SEBAOBRANA - Činnost klubu v roku 2079 —

nákup žineniek 72.3 0870 642001/41 1 000,00

Klub priateľov koní Liptova - Organizácia medzinárodného
podujatia “Deň chovateľov koní 2019“ — prenájom priestoru,
WC a elektrocentrály 2 ks, organizácia dopravy a parkovanie,
úprava pretekárskeho priestoru a zdravotná služba 12.3 0870 642001/47 7 000,00



KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ -

Činnost klubu v roku 2019 — oprava a zakúpenie nového
náradia do klubu, nafukovacia akrobatická plocha, sústredenie
trénerov, organizácia pretekov, nájomné za telocvičňu,
zakúpenie gymnastických cvičiek, mozoľníkov, jednotných
trikotov, popísanie logom klubu, kancelársky materiál,
hygienické potreby a drogéria, doprava licencovaným
prepravcom, zaplatenie registrácií v národných federáciách
(SGF) a zaplatenie poplatkov za školenia, semináre trénerov a
rozhodcov, štartovné na preteky a festivaly 12.3 0810 642001/41 1 000,00
Komunitná nadácia Liptov - Organizácia pod ujatia „Barlatón
2019“— nákup a tlač tričiek, nákup medailí, doprava
licencovaným prepravcom, občerstvenie účastníkov,
ozvučenie a technické zabezpečenie, medializácia,
propagácia, tlačoviny a nákup bio riadu na občerstvenie 12.3 0810 642001/41 1 000,00
Liptovský školský Iukostrelecký klub - Činnosť klubu v roku
2019 - nákup náhradných dielov na terčovnice, terčov a
Iukostreleckého výstroja 72.3 0810 642001/41 1 000,00
Method, s. r. o. - Organizácia podujatia „CROSS TRIATLON
2079“ dňa 31. 08. 2019 — materiálne a technické
zabezpečenie (časomiera, medaile, štartové čísla, prenájom
pódia a stanov), sprievodný program (moderátor),
občerstvenie pre bežcov, marketing a reklama 12.3 0870 642001/41 7 000,00
Miestny kynologický klub Demänová - Činnosť klubu v roku
2019— nákup kynologických potrieb pre výcvik psov
(prenosná prekážka pre psov, rukáv na hryzenie, ochranná
kožená zástera a vodítka) 12.3 0810 642001 /41 775,00
Motoklub LIPTOV - Liptovský Mikuláš - Organizácia podujatia
“Medzinárodné motocyklové zrazy“ v dňoch 30. 08. - 01. 09.
2019— stravovanie a ubytovanie účastníkov, občerstvenie a
výroba propagačných materiálov 12.3 0810 642001/41 950,00
Olympijský klub Liptova Liptovský Mikuláš - Činnosť klubu v
roku 2019-nákup prenosného nafukovacieho štartu/ciel‘a 72.3 0810 642001/47 1 000,00
Player, s.r.o. - Organizácia podujatia „Night Run 2019“ dňa 06.
07. 2019— materiálne a technické zabezpečenie (časomiera,
medaile, štartové čísla, prenájom pódia a stanov), sprievodný
program (moderátor), občerstvenie pre bežcov, marketing a
reklama 12.3 0870 642001/41 J 000,00
Športový klub COPY-SERVIS Liptovský Mikuláš - Materiálne
zabezpečenie bežcov a účasť na bežeckých podujatiach v
roku 2019— bežecká obuv, bežecké oblečenie (tričká, tielka,
bundy, vesty, šortky, dlhé nohavice, ponožky, podkolienky) a
štartovné na pretekoch 12.3 0810 642001/41 I 000,00

Tenisový klub RELAX Liptovský Mikuláš-Palúdzka - Činnosť
klubu v roku 2019 — registračné poplatky, hosťovanie,
štartovné, doprava licencovaným prepravcom, športový
materiál, športová výstroj a pomöcky pre tréningovú činnost,
poháre, medaily, diplomy pre účastníkov, školenie kapitánov a
trénerov, údržba tenisového areálu (dosypanie antuky, oprava
oplotenia a chodníkov) 12.3 0870 642007/47 I 000,00

Príjem

Kapitálový rozpočet Program č. Funkčná kI. Ekonom.kI. €

Výdavky

Príjem

Finančné operácie Program Č. FunkČná kl. Ekonom.kl. €

Výdavky

Príjem

Finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona č. 35712015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



Overujem vecnú správnost‘ pripravovanej finančnej operácie:
Finančnú operáciu JE/NIE JE možné vykonat‘ v súlade So zákonom Č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravídlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernícou mesta „Pravidá rozpočtového
hospodárenia“

Dátum: 17.07.2019 J J
Zodpovedný zamestnanec: Mgr. Martin Král‘ podpis: tL1 JI1

Finančnú operácíu JE/NIE JE možné vykonať v súlade so zákonom Č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernicou mesta „Pravidlá rozpočtového

P

Dátum: 17.07.2019
Vedúci zamestnanec: Ing. Lenka Debnárová, PhD. odpí,>‘

Ing. J%háč, PhD.
prí á or mesta




