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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Zo dňa 21.08.2020 čĺslo 12020

K bodu: Rozpočtové opatrenia mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020

Mestské zastupiteľstvo

I. berienavedomie

informáciu o zmenách rozpočtu.

II. schvaľuje

1. Zmenu rozpočtu na rok 2020

a) povolené prekročenie finančných operácii- zvýšenie príjmových finančných operách na položke

51 3002 — Úver — nvestičný úver — Rekonštrukcia ľadovej plochy zímného štadióna v sume 200 000,-

eur,

b) povolené prekročeníe kapitálových výdavkov — zvýšenie kapitálových výdavkov na položke

717002 — Rozšírenie a modernizácia — Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna v sume

200 000,- eur.

j-“
;5 FK EK

Progr. NÁZOV SUMAv eur

—g— !

Podprogr.

1 a) 52 513002
Úver — investičný úver-Rekonštrukcía ľadovej plochy

—

zimnéhoštadióna
+200 000

1 b) 52 0810 717002 12.4
Rekonštrukcia a modernizácía — Rekonštrukcia ľadovej

—

plochyzimnéhoštadióna
+200 000
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2. Zmenu rozpočtu na rok 2020

presun bežných výdavkov z po‘ožky 637036 - Reprezentačné — strava, ubytovanie, tlmočeníe,

doprava v sume 2 000,- eur, z položky 637003 - Propagácía, reklama a inzercia — Míkulášska pohoda

V sume 7 000,- eur, z položky 633016 - Reprezentačné — marketing - partnerské vzt‘ahy v sume

3 000,- eur, z položky 637001 - Školenía, kurzy — MsÚ v sume 3 000,- eur, z položky 633001 -

Interiérové vybaveníe v sume 5 000,- eur, z položky 641001 - Transfer VPS (prevádzkový) — čístenie

míestnych komuníkácií v sume 10 000,- eur, z položky 641001 - Transfer VPS — údržba káblových

rozvodov v sume 10 000,- eur, z položky 642001 - Športový klub LM - Výmena skorodovaných

klampiarskych prvkov, oprava dverí a okíen, maľovanie prestorov, bežná údržba, prenájom haly,

technické zabezpečeníe podujatí a nákup športového vybavenia v sume 5 000,- eur, z položky 642001

- KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Na činnosť klubu zakúpenie

odrazovej nafukovacej plochy (nafukovacia žinenka), ručného elektríckého kompresora, manometra,

odrazového mostíka, magnézia, doprava licencovaným prepravcom a kancelárske potreby v sume

I 500,- eur, z položky 642001 - ZŠK Jasná LM - Na čínnost‘ klubu - na pokrytíe nákladov na matenálne

zabezpečeníe, tréníngovú a pretekársku činnosť, sústredenia - ubytovaníe, stravné, štartovné na

preteky, nájomné a úprava tratí, nájom servisných skladovacích príestorov a šatní na pretekoch,

rehabilitáciu, telocvčne a bazén, registračné poplatky pretekárov, výcvikové sústredenía

reprezentačných družstiev, dopravu licencovaným prepravcom, skl pasy, lanovky, vleky v sume

I 700,- eur, z položky 642001 - Kanoe Tatra Klub - Na čnnosť žiakov a mládeže — sústredenie, účasť

na domácích a zahraničných pretekoch, štartovné, ubytovanie, stravovanie, doprava licencovaným

prepravcom na domáce a zahraničné preteky, regenerácia športovcov, spotrebný športový materiál,

materiál potrebný k zabezpečeniu prípravy (lepenie na opravu lodí, batéria do

videokamery/vysielačiek, športová výstroj), mzdy trénerov, na Areál vodného slalomu (AVS) -

modernizácia objektov a zariadení AVS — oprava slalomových tratí, vývoz nánosov zeminy a štrku,

prípojka elektrickej energie k veľkoplošnej obrazovke, vybudovanie nového štartovacieho objektu,

obnova bránkového systému, nátery železných a drevených konštrukcií, oprava mostov, úprava

sypanej hrádze pre odrazenie vody od AVS a oprava sociálnych zariadení, na technicko-organizačné

zabezpečenie Svetového pohára — prenájom stanov infraštruktúr v AVS, označenie bránok, štartu a

cieľa, ubytovanie rozhodcov a členov ICF, kancelárske potreby, prenájom výpočtovej techniky,

tlačiarní, kopírky, časomiera, samolepky, bannery, elektrické rozvody, materiálno-technické

zabezpečenie v sume 2 500,- eur, z položky 642001 - MFK Tatran LM - odmeny hráčov, trénerov,

delegovaných osób a rozhodcov, ubytovanie, stravné, regeneračné a masérske služby, služby

športových odborníkov, nájomné za prenájom pozemku a nehnuteľností vo vlastníctve Mestských

športových zariadení, s.r.o. Liptovský Mikuláš, doprava licencovaným prepravcom, úhrada elektrickej

energie, údržba areálu (PHM do kosačky, umelé hnojivá), zdravotná služba poskytnutá pre hráčov,

zdravotná pohotovosť počas majstrovských zápasov, prenájom športových zariadení a športovísk, na

zabezpečenie činnosti klubu, mládeže — odmeny hráčov, trénerov, delegovaných osób, rozhodcov a

dobrovoľníkov, ubytovanie, stravné, regeneračné a masérske služby, služby športových odborníkov,

doprava licencovaným prepravcom, úhrada elektrickej energie, údržba areálu (PHM do kosačky,

umelé hnojivá), zdravotná služba poskytnutá pre hráčov, prenájom športových zariadení a športovísk
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V sume 26 500,- eur, z položky 642001 - Telovýchovná jednota lľanovo - Na činnosť klubu - úhrada

elektrickej energíe, úhrada faktúr SsFZ, LFZ a SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom,

servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), pranie futbalovej výstroje, údržba

futbalového ihriska (PHM do kosačky, revitalizácia, lajnovanie a rekultivácía trávnika), doprava hráčov

na súťažné zápasy licencovaným prepravcom, nákup futbalovej a tréningovej výstroje, nájom za

priestory v KD Iľanovo, oprava a údržba šatní (maľovanie, nátery, zatepleníe). Prevádzka lyžiarskeho

vleku Iľanovo-Košútovo - úhrada elektrickej energie, údržba a prevádzka vleku, ratraku (PHM),

náklady na revízie a školenie obsluhy vleku, mzdy pracovníkov vleku, nájom pozemku, údržba

umelého osvetlenia a čerpacej stanice zasnežovania v sume 6 175,- eur, z položky 642001 - ŠK

Demänová - Na činnost‘ klubu - na úhradu el. energie, vodného a stočného, úhrada nájmu mých

športovísk, úhrada faktúr SsFZ, LFZ a SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné

poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), prestupy hráčov, úhrada odmien rozhodcom,

trénerom, športovcom a hospodárovi, doprava na tréningy a zápasy licencovaným prepravcom,

regenerácia športovcov, údržba areálu (PHM do kosačky) a zavlažovacieho systému, servis kosačky,

farby na lajnovanie ihriska, nákup športového vybavenia, športových pomócok, športového materiálu,

propagačné materiály, stravné hráčom a pranie dresov v sume I 250,- eur, z položky 642001 - ŠK

Kriváň Ondrašová - Na činnost‘ klubu - štartovné, energie, športové potreby (lopty, dresy, športové

oblečenie a športové pomócky), občerstvenie a ubytovanie pre športovcov, nájom telocvične, údržba

ihriska a jeho okolia (PHM do kosačky, revitalizácia, lajnovanie trávnika, údržba zavlažovacieho

systému), tribúny, šatní a spoločenských priestorov, vybavenie šatní a spoločenských prostriedkoch,

platby rozhodcom a zväzom (SŠZ, LŠZ, SFZ, SsFZ, LFZ), doprava licencovaným dopravcom, odmeny

trénerom a hospodárom, 50 % nájom v Liptov Aréne v sume 2 125,- eur, z položky 642001 - TJ Snaha

Ploštín - Na činnost‘ klubu - nákup športového materiálu, športových potrieb a športového oblečenia

(dresy, kopačky, tenisky, lopty, tréningové náradie), úhrada elektrickej energie a vody, úprava ihriska

a jeho okolia (PHM do kosačky, revitalizácia trávnika), úhrada faktúr SFZ, SsFZ a LFZ (odmena

delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov),

zabezpečenie prípravy počas zimnej sezóny v telocvični, štartovné na sút‘ažiach, náklady na školenie

trénerov, doprava licencovaným prepravcom, sústredenie, hygienické potreby, vybavenie lekárničky,

kancelárske a čistiace prostriedky, vymaľovanie priestorov, šatní a sociálnych zariadení, tréningové a

zápasové pomócky v sume 750,- eur, z položky 642001 - Mestský basketbalový klub Na činnost‘

klubu - úhrada faktúr Slovenskej basketbalovej asociácie (poplatky za účasť družstiev v sút‘ažiach

štartovné, platba rozhodcom, licencie hráčov a trénerov), prenájom telocvične, materiálno-technické

zabezpečenie, dopravné náklady licencovaným prepravcom pri zápasoch u súperov, letné

basketbalové sústredenie, odmeny trénerom, prevádzkové náklady klubu v sume 3 000,- eur,

z položky 642001 - Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš - Na činnosť klubu — prenájom

tréningovej a hracej haly, náklady na prepravu licencovaným prepravcom, nákup športových vetroviek,

rozhodovanie zápasov, športové sústredenie (ubytovanie, strava) v sume 1 000,- eur, z položky

642001 - SKl TEAM VLHA s.r.o. - Na činnosť klubu — doprava licencovaným prepravcom, výživové

dopInky, strava, ubytovanie, regenerácia v sume 2 500,- eur, z položky 644001 - MHK 32 LM, as. -

Na činnost‘ klubu — odmeny hráčom, licencovaným trénerom, asistentom, boxu časomeračov,

4



usporiadateľom, vedúcemu mužstva a masérovi, doprava licencovaným prepravcom, ubytovanie,

spotrebný materiál (výživové dopInky, zdravotné prípravky, lieky na zápasy) a kancelárske potreby

V sume 27 232 eur a z položky 635006 - Nebytové priestory — údržba nebytových priestorov v sume

10 000,- eur na položku 717002 — Rozšírenie a modernizácia — Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného

štadióna V sume 131 232 eur.

Kanoe Tatra Klub - Na činnosť žiakov a mládeže —

sústredenie, účasť na domácích a zahraničných
pretekoch ‚ štartovné, ubytovanie, stravovanie, doprava
licencovaným prepravcom na domáce a zahraničné
preteky, regenerácia športovcov, spotrebný športový
materiál, materiál potrebný k zabezpečeniu prípravy
(lepenie na opravu lodí, batéria do
videokamery/vysielačiek, športová výstroj), mzdy
trénerov.
Na Areál vodného slalomu (AVS) - modernizácia
objektov a zariadení AVS — oprava slalomových tratí,
vývoz nánosov zeminy a štrku, prípojka elektrickej
energie k veľkoplošnej obrazovke, vybudovanie nového
štartovacieho objektu ‚ obnova bránkového systému,
nátery železných a drevených konštrukcií, oprava
mostov, úprava sypanej hrádze pre odrazenie vody od
AVS a oprava sociálnych zariadení.
Na technicko-organizačné zabezpečenie Svetového
pohára — prenájom stanov infraštruktúr v AVS,
označenie bránok, štartu a cieľa, ubytovanie rozhodcov
a členov CF, kancelárske potreby, prenájom výpočtovej
techniky, tlačiarní, kopírky, časomiera, samolepky,

-

;5 FK EK
Progr. NÁZOV SUMA v eur

4

Podprogr.

41 011 I 637036 01 .1 Reprezentačné — strava, ubytovanie, tlmočenie, doprava -2 000

1_ 01 I I 637003 02.1 Propagácia, reklama a inzercia — Mikulášska pohoda -7 000

1_ 01 I I 633016 02.3 Reprezentačné-marketing-partnerské vzťahy -3 000

0980 637001 03.5 Školenia, kurzy - MsÚ -3 000

41 0111 633001 03.6 lnteriérovévybavenie -5000

- 0451 641 001 08. I
Transfer VPS (prevádzkový) — čistenie miestnych

.

komunikacn

41 0640 641001 10.1 Transfer VPS — údržba káblových rozvodov -10 000

Športový klub LM - Výmena skorodovaných

41 0810 642001 12 3
klampiarskych prvkov, oprava dverí a okien, maľovanie

. priestorov, bežná údržba, prenájom haly, technické

—

zabezpečenie podujatí a nákup športového vybavenia.
KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ - Na činnosť klubu — zakúpenie odrazovej

41 0810 642001 12 3
nafukovacej plochy (nafukovacia žinenka), ručného

.
. elektrického kompresora ‚ manometra ‚ odrazového

mostika, magnézia, doprava licencovaným prepravcom

—

a kancelárske potreby.
zŠK Jasná LM - Na činnosť klubu -na pokrytie nákladov
na materiálne zabezpečenie, tréningovú a pretekársku
činnosť, sústredenia - ubytovanie, stravné, štartovné na
preteky, nájomné a úprava tratí, nájom servisných

41 0810 642001 12.3 skladovacích priestorov a šatní na pretekoch, -1 700
rehabilitáciu, telocvične a bazén, registračné poplatky
pretekárov, výcvikové sústredenia reprezentačných
družstiev, dopravu licencovaným prepravcom, ski pasy,

—

lanovky, vleky.

2.

41 0810 642001 12.3 -2 500
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bannery, elektrické rozvody, materiálno-technické
zabezpečenie.
MFK Tatran LM - odmeny hráčov, trénerov,
delegovaných osób a rozhodcov, ubytovanie, stravné,
regeneračné a masérske služby, služby športových
odborníkov, nájomné za prenájom pozemku a
nehnuteľností vo vlastníctve Mestských športových
zariadení, s.r.o. Liptovský Mikuláš, doprava
licencovaným prepravcom ‚ úhrada elektrickej energie,
údržba areálu (PHM do kosačky, umelé hnojivá),
zdravotná služba poskytnutá pre hráčov, zdravotná
pohotovosť počas majstrovských zápasov, prenájom
športových zariadení a športovísk.
Na zabezpečenie činnosti klubu, mládeže — odmeny
hráčov, trénerov, delegovaných osób, rozhodcov a
dobrovoľníkov, ubytovanie, stravné, regeneračné a
masérske služby, služby športových odborníkov,
doprava licencovaným prepravcom, úhrada elektrickej
energie, údržba areálu (PHM do kosačky, umelé
hnojivá), zdravotná služba poskytnutá pre hráčov,
prenájom športových zariadení a športovísk.
Telovýchovná jednota lľanovo - Na činnosť klubu -

úhrada elektrickej energie, úhrada faktúr SsFZ, LFZ a
SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom,
servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer
hráčov), pranie futbalovej výstroje, údržba futbalového
ihriska (PHM do kosačky, revitalizácia, lajnovanie a
rekultivácia trávnika), doprava hráčov na súťažné
zápasy licencovaným prepravcom, nákup futbalovej a
tréningovej výstroje, nájom za priestory v KD lľanovo,
oprava a údržba šatní (maľovanie, nátery, zateplenie).
Prevádzka lyžiarskeho vleku lľanovo-Košútovo - úhrada
elektrickej energie, údržba a prevádzka vleku, ratraku
(PHM), náklady na revízie a školenie obsluhy vleku,
mzdy pracovníkov vleku, nájom pozemku, údržba
umelého osvetlenia a čerpacej stanice zasnežovania.

TJ Snaha Ploštín - Na činnosť klubu - nákup
športového materiálu, športových potrieb a športového
oblečenia (dresy, kopačky, tenisky, lopty, tréningové
náradie), úhrada elektrickej energie a vody, úprava
ihriska a jeho okolia (PHM do kosačky, revitalizácia
trávnika), úhrada faktúr SFZ, SsFZ a LFZ (odmena
delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky,

41 0810 642001 12.3

41 0810 642001

-26 500

12.3

-6 175
—

ŠK Demšnová - Na činnosť klubu - na úhradu el.energie,
vodného a stočného, úhrada nájmu mých športovísk,
úhrada faktúr SsFZ, LFZ a SFZ (odmena delegovaným
osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné,
registrácia, transfer hráčov), prestupy hráčov, úhrada
odmien rozhodcom, trénerom, športovcom a

41 0810 642001 12.3 hospodárovi, doprava na tréningy a zápasy
licencovaným prepravcom, regenerácia športovcov,
údržba areálu (PHM do kosačky) a zavlažovacieho
systému, servis kosačky, farby na lajnovanie ihriska,
nákup športového vybavenia, športových pomócok,
športového materiálu, propagačné materiály, stravné

—

hráčom a pranie dresov. -1 250

ŠK Kiváň Ondrašová - Na činnosť klubu - štartovné,
energie, športové potreby (lopty, dresy, športové
oblečenie a športové pomócky), občerstvenie a
ubytovanie pre športovcov, nájom telocvične, údržba
ihriska a jeho okolia (PHM do kosačky, revitalizácia,

41 0810 642001 12.3 lajnovanie trávnika, údržba zavlažovacieho systému),
tribúny, šatní a spoločenských priestorov, vybavenie
šatní a spoločenských prostriedkoch, platby rozhodcom
a zväzom (SŠZ, LŠZ, SFZ, SsFZ, LFZ), doprava
licencovaným dopravcom, odmeny trénerom a
hospodárom, 50 % nájom v Liptov Aréne. -2 125

41 0810 642001 12.3

-750
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štartovné, registrácia, transfer hráčov), zabezpečenie
prípravy počas zímnej sezóny v telocvični, štartovné na
súťažiach, náklady na školeníe trénerov, doprava
licencovaným prepravcom ‚ sústredene, hygienické
potreby, vybavenie lekárničky, kancelárske a čistiace
prostriedky, vymaľovanie priestorov, šatní a sociálnych
zariadení, tréninqové a zápasové pomócky.

Dátum podpisu uznesenia:

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

—

Mestský basketbalový klub - Na činnosť klubu - úhrada
faktúr Slovenskej basketbalovej asociácie (poplatky za
účasť družstiev v súťažiach-štartovné, platba

41 0810 642001 12.3
rozhodcom, licence hráčov a trénerov), prenájom
telocvicne, materialno-technicke zabezpecenie,
dopravné náklady licencovaným prepravcom pri
zápasoch u súperov, letné basketbalové sústredenie,
odmeny trénerom, prevádzkové náklady klubu. -3 000

Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš - Na
činnosť klubu — prenájom tréningovej a hracej haly,

41 0810 642001 12.3 náklady na prepravu licencovaným prepravcom, nákup
športových vetroviek, rozhodovanie zápasov, športové
sústredenie (ubytovanie, strava). -1 000

SKl TEAM VLHA s.r.o. - Na činnosť klubu — doprava

41 0810 642001 12.3 licencovaným prepravcom, výživové dopInky, strava,

—

ubytovanie, regenerácia. -2 500

MHK 32 LM, as. - Na činnosť klubu — odmeny hráčom,

licencovaným trénerom, asistentom, boxu časomeračov,

41 081 O 644001 12.3
usporiadateľom, vedúcemu mužstva a masérovi,
doprava licencovanym prepravcom ‚ ubytovanie,
spotrebný materiál (výživové dopinky, zdravotné
prípravky, lieky na zápasy) a kancelárske potreby. -27 232

061 O 635006 I 4.3 Nebytové priestory — údržba nebytových priestorov -1 O 000

41 0810 717002 12.4
Rekonštrukcia a modernizácia — Rekonštrukcia ľadovej
plochy zimného štadióna

+131 232
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Důvodová správa

Celková výška rekonštrukcie ľadovej plochy zimného štadióna po skončení verejného obstarávania

sa rozpočtuje v sume 452 581 ‚20 eur s DPH. Slovenský zväz ľadového hokeja dňa I I .6.2020

schválil poskytnutie dotácie na rekonštrukciu ľadovej plochy výške 121 350,- eur.

Zvyšnú časť financovania vo výške 331 231,20 eur zabezpečí mesto Liptovský Mikuláš, kde použije

dva zdroje. Ako prvý zdroj použije externé finančné prostriedky z dlhodobého splátkového úveru vo

výške 200 000,- eur so splatnost‘ou osem rokov od Slovenskej sporiteľne, as. ‚ Tomášikova 48,

832 37 Bratislava, s fixnou úrokovou sadzbou 0,21% pa., pričom banka nepožaduje žiadne

zabezpečenie poskytnutého úveru. Druhú časť nvestície zabezpečí mesto financiami z vlastných

zdrojov, presunom z bežných výdavkov na kapitálové výdavky v sume 131 232 eur.

Pri uzatvorení zmluvného vzťahu s dodávateľom mesto plánuje dohodnúť úhradu záväzku tak, aby

sumu ktorú poskytlo z vlastných zdrojov vo výške 1 31 231 ‚20 eur umožnil dodávateľ uhradit‘ v dvoch

splátkach a to prvú splátku vo výške 65 615,60 eur do konca roka 2020 a druhú splátku vo výške

65 61 5,60 eur do 30.06.2021.
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