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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

zo dňa 24.10.2018 číslo ‚2019

K bodu: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020

Mestské zastupiterstvo

I. berle na vedomie

informáciu O zmenách rozpočtu.

II. schvaruje

1. Zmenu rozpočtu —Multifunkčná špoflová plocha Podbreziny — pripravné práce

Povolené prekročenie bežných prijmov na položke 111003 — Výnos dane z prijmov poukázaný

územnej samospráve v sume 43344 eur a presun na položku 717001 Realizácia nových stavieb —

Multifunkčná športová plocha Podbreziny — pripravné práce v celkovej sume 43 344,- eur.

:j~
‘0 ~ FK EK Progr. NÁZOV SUMA v eur
~ Podprogr.

41 11 1003 Výnos dane z prijmov poukázaný územnej samospráve 43 344
Realizácia nových stavieb — Multifunkčná športová 43 34441 0474 717001 17.2 plocha Podbreziny — pripravně práce

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:



Důvodová správa

K bodu 1.

V rámci výzvy Slovenského zväzu ľadového hokeja (ďalej len «SZĽH“) zo dňa 2.8.2019 mesto predložilo dňa

26.8.2019 žiadosť o vybudovanie malej ľadovej plochy na sidlisku Podbreziny v Liptovskom Mikuláši.

Predpokladaná dotácia zo štátneho rozpočtu na jednu multifunkčnú plochu sa odhaduje na 244 000,- eur bez

DPH. Konkrétna cena dodania a nainštalovania technických zariadeni (chladiaci rošt íadovej plochy, zdroj

chladu a kontajner, kontajner pre rolbu, pre zásobník teplej vody, el. rozvádzač, mantinely, st[pové osvetlenie,

stípy pre záchytné siete, plastové rošty na spevnenie plochy, 2 bránky) vzíde z verejného obstarávania na

výber zhotoviteľa predmetných prác. Osobitnú dodávku bude tvoriť 30 sád dresov, prilieb a korčúľ, lopty a

kužele. Výber zhotoviteľa multifunkčnej plochy (multifunkčných plöch) zabezpečí SZĽH Infra s.r.o., Bratislava

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni

neskoršich predpisov. Dodávku multifunkčných plčch a súvisiaceho prislušenstva zrealizuje a dodá do

vybratých obci úspešný zhotoviter, s ktorým SZĽH Infra s.r.o., Bratislava uzatvorí Rámcovú dohodu. Celý

projekt dodávky multifunkčných plóch a súvisiaceho príslušenstva finančné pokryje SZĽH lnfra s.r.o.,

Bratislava, okrem pripravných investícií, ktoré zabezpečí vo vlastnej réžH a finančne pokryje obec, a to pred

dodaním a montážou zariadení multifunkčnej plochy. Odhadované náklady pripravných prác a podmieňujúcich

investicii sO na základe predbežného rozpočtu projektanta vo výške 43 344,- eur. Pripravné práce zahřňajú

tieto náklady: dodávka a montáž areálového privodného kábla NN, dodávka a montáž napojenia studne

vrátane technológie, dodávka a montáž odvodňovacieho žlabu, úprava vsakovacej drenáže, úprava plochy

pod technológiou chladenia, úprava pripojky NN vrátane úpravy elektrickej montáže, uzemnenie kontejnere

pre rolbu a i. Uznesenim M5Z zo dňa 19.9.2019 číslo 60/2019 bob schválené o.i. aj zabezpečenie realizácie

a financovania nevyhnutných pripravných prác a podmieňujúcich investícií (prívod vody, elektriny a pod.) pred

dodaním a montážou malej l‘adovej plochy v meste Liptovský Mikuláš, mestská časť Podbreziny.
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