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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa C9. 10. 2018 číslo /2018

K bodu: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie
informáciu o zmenách rozpočtu

II. schvaľuje

1.

Povolené prekročenie kapitálových príjmov na položke 231 - Predaj nepotrebného majetku a aktív 

mesta v sume - 200 000 eur a povolené prekročenie kapitálových výdavkov na položke 717002 - 

Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (kanalizačná a 

vodovodná prípojka, zemné práce, oceľové konštrukcie, dobudovanie bezpečnostných prvkov, nátery, 

dažďové zvody) v sume - 200 000 eur.
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200 00043 231 Predaj nepotrebného majetku a aktív mesta
Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného 

štadióna v meste Liptovský Mikuláš 
(kanalizačná a vodovodná prípojka, zemné 
práce, oceľové konštrukcie, dobudovanie

1.
43 0810 717002 12.4 200 000
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bezpečnostných prvkov, nátery, dažďové 
zvody)________ ___________________

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:

Dôvodová správa

K bodu 1.
Zmena rozpočtu je nevyhnutná z dôvodu realizácie prác naviac dodatočne vyžiadaných 

investorom, ktoré sa vyskytli pri realizácii rekonštrukcie Zimného štadióna, prác, ktoré zhotoviteľ 

nemohol predvídať počas prípravy stavby a prác, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť 

a prevádzkyschopnosť objektu Zimného štadióna (ďalej len „ZŠ“) v zmysle požiadaviek IIHF.

Predmetom rekonštrukčných prác v rámci uvedenej zmeny rozpočtu je rekonštrukcia 

vonkajšej kanalizačnej prípojky na severnej a západnej strane ZŠ - 40 000 €, rekonštrukcia 

vodovodnej prípojky pre požiarny vodovod 

v administratívnych priestoroch na III. nadzemnom podlaží ZŠ-20 000 €, zabezpečenie plynotesnosti 

kolektora v objekte ZŠ - 15 000 €, náter obnaženej existujúcej oceľovej konštrukcie - 13 440 €, 

demontáž elektronického zabezpečovacieho systému a predaj vstupeniek - 3 070 €, zväčšenie 

snežnej jamy v zmysle požiadaviek investora - 6 770 €, doplnenie zateplenia podtribúnnych priestorov 

pod Južnou tribúnou - 320 €, terénne úpravy spevnených plôch pri východnej fasáde ZŠ - 8 760 €, 

rekonštrukcia existujúcich dažďových zvodov na severnej a južnej fasáde ZŠ - 3 320 €, základy 

a zemné práce - prekládka drenážnych potrubí a šachty, prehlbovanie základových pätiek - 36 000 

€, predĺženie oceľových stĺpov z dôvodu zmeny zakladania - 3 090 

a bezpečnostná stena medzi striedačkami a hľadiskom - 25 230 €, dováranie pásnice na oceľových 

väzníkoch a svetlíkoch vrátane plošín - 10 000 €.

15 000 €, protipožiarna presklená stena

€, deliaca presklená
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