
MESTO PRE VŠETKÝCH

11
r

_____

LI PTOVS KÝ
MIKULÁŠ

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

Materiál číslo Z2020_083

Spracovatel‘: PhDr. Marcela Jašková
vedúca odboru finančného

SPRÁVA
pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši

Bod rokovania: Rozpočtové opatrenia mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020

Dátum rokovania 25.06.2020 Dátum spracovania 12.06.2020
MsZ; materiálu:

Materiál
obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dóvodová správa

Predkladateľ: PhDr. Marcela Jašková Podpis predkladateľa:
vedúca odboru finančného

/

Prizvanĺ: Prĺloha:

Počet strán: 04 Počet príloh: O



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Zo dňa 25.06.2020 číslo 12020

K bodu: Rozpočtové opatrenia mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020

Mestské zastupitelstvo

I. berienavedomie

nformáciu O zmenách rozpočtu.

II. schval‘uje

1. Zmenu rozpočtu — Transfer VPS (kapitálový) — Realizácia nových stavieb — projekt

Rozšírenie cintorĺna Liptovský Mikuláš — Vrbica (Rezervný fond)

Presun kapitálových výdavkov z položky 71 7001 — Realizácía nových stavieb — projekt Rozšíreníe

cintorína Liptovský Mikuláš — Vrbica (RF) v sume 10 250,- eur na položku 721001 Transfer VPS

(kapitálový) — projekt Rozšĺrenie cintorína Liptovský Mikuláš — Vrbica (RF) v sume 10 250,- eur.

i--
; FK EK Progr.

—g-

Podprogr. NÁZOV SUMA v eur

46 0840 717001 04.5 Realizácia nových stavieb — projekt Rozšírenie
cintorína Liptovský Mikuláš — Vrbica (RF)

w 250

I . 46 0840 721 001 04.5 Transfer VPS (kapitálový) — projekt Rozšírenie
cintorína Liptovský Mikuláš — Vrbica (RF)

10 250
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Dóvodová správa

K bodu 1.

Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov spojených s realizáciou rozšírenía cintorína Vrbíca -

vybudovanie prístupovej cesty k novým hrobovým miestam formou kapitálového transferu VPS. Predmetné

práce bude vykonávat‘ príspevková organízácia Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš cez hlavnú

činnost‘. V prípade, že by mesto reaUzácíu hradilo na základe vystavenej faktúry od príspevkovej organízácie

Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš cez podnikateľskú činnosť, obsahom faktúry by bola aj

predmetná daň z pridanej hodnoty.

K bodu 2.

Nakoľko nebola schválená dotácia na Projekt „Komunálne vozidlo z Envirofondu a na dofinancovanie

spoluúčasti na projekte a v rozpočte mesta sú zapojené financie (VZ 5%), bude suma 5 610,- eur použitá na

výdavky na realizáciu novej stavby — Novostavba Komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš na zmenu

trasy kanalizačnej prípojky a suma 1 890,- eur bude využitá na nie úplne pokryté spolufinancovanie projektu,

pre úhradu faktúr za stavebné práce komunitného centra.

K bodu 3.

Revitalizáciu a zavlažovacĺ systému futbalového ihriska ktoré je majetkom mesta, si bude zabezpečovať

samotný klub ŠK Kriváň Ondrašová z dotačných finančných prostriedkov vo výške 15 000,- eur, z vlastných

finančných prostriedkov vo výške 5 000,- eur a z prostriedkov rozpočtu mesta. Po skončenĺ prác na základe

odovzdávacieho protokolu odovzdá takto zhodnotený majetok mestu Liptovský Mikuláš, ktorého je mesto

vlastn íkom.
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