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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  
 
 
 

 

 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE 
 

ME ST S K ÉHO  Z AS T U PI T E Ľ ST V A  
 

zo dňa 10.06.2021     číslo     /2021 
 

K bodu:  Zaradenie nových príjmových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta Liptovský 
Mikuláš a dočerpanie schváleného preklenovacieho úveru na projekt „SALUTE4CE“ počas  
rozpočtového provizória 
 
 
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  
 
      I.     berie na vedomie 

 
             Informáciu o zaradení nových položiek do rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš počas rozpočtového 

provizória. 
 

 
    II.     schvaľuje  
 

Zaradenie nových príjmových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš 

počas rozpočtového provizória k projektu „SALUTE4CE – Integrované riadenie životného 

prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ 

 

Navýšenie príjmov na položke 513001 – Úver Preklenovací (na spolufinancovanie europrojektov) – 
SALUTE4CE (ERDF 85%) s kódom zdroja 52 v sume 100 946 eur, zvýšenie kapitálových výdavkov na 
položke 713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – Projekt 
„SALUTE4CE“ (preklenovací úver) s kódom zdroja 52 v sume 51 009 eur a zvýšenie kapitálových výdavkov 
na položke 717001 -  Realizácia nových stavieb – Projekt „SALUTE4CE“ (preklenovací úver) s kódom 52 
v sume 49 937 eur.  
Zníženie bežných výdavkov na položke 635006 - Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí 
– údržba v roku 2020 s kódom zdroja 41 v sume 31 487 eur, zníženie bežných výdavkov na položke 641001 
- Transfer VPS (prevádzkový) – čistenie miestnych komunikácií s kódom zdroja 41 v sume 10 276 eur, 
zníženie bežných výdavkov na položke 621 - Poistné do VšZP – SALUTE4CE (VZ 15%) s kódom zdroja 41 
v sume 200 eur, zníženie bežných výdavkov na položke 625001 - Na nemocenské poistenie – SALUTE4CE 
(VZ 15%) s kódom zdroja 41 v sume 28 eur, zníženie bežných výdavkov na položke 625002 - Na starobné 
poistenie – SALUTE4CE (VZ 15%) s kódom zdroja 41 v sume 280 eur, zníženie bežných výdavkov na položke 
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625003 - Na úrazové poistenie - SALUTE4CE (VZ 15%) s kódom zdroja 41 v sume 16 eur, zníženie bežných 
výdavkov na položke 625004 - Na invalidné poistenie - SALUTE4CE (VZ 15%) s kódom zdroja 41 v sume 60 
eur, zníženie bežných výdavkov na položke 625005 - Na poistenie v nezamestnanosti - SALUTE4CE (VZ 
15%) s kódom zdroja 41 v sume 20 eur, zníženie bežných výdavkov na položke 625007 - Na poistenie do RF 
solidarity - SALUTE4CE (VZ 15%) s kódom zdroja 41 v sume 95 eur, zníženie bežných výdavkov na položke 
637027 - Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - SALUTE4CE (VZ 15%) s kódom zdroja 41 v sume        
2 001 eur, zníženie bežných výdavkov na položke 631002 -  Cestovné náhrady zahraničné – SALUTE4CE 
s kódom zdroja 41 v sume 300 eur, zníženie bežných výdavkov na položke 633006 - Všeobecný materiál 
„SALUTE4CE“ s kódom zdroja 41 v sume 2 250 eur, zníženie bežných výdavkov na položke 637004 - 
Všeobecné služby – projekt  „SALUTE4CE“ s kódom zdroja 41 v sume 2 250 eur, zníženie bežných výdavkov 
na položke 637005 - Špeciálne služby – SALUTE4CE (15% VZ) s kódom zdroja 41 v sume 2 250 eur.                       
Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia – Projekt „SALUTE4CE“ (VZ) s kódom zdroja 41 v sume 9 001 eur, zvýšenie kapitálových 
výdavkov na položke 717001 - Realizácia nových stavieb – Projekt „SALUTE4CE“ (VZ) s kódom zdroja 41 
v sume 8 699 eur, zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717001 - Realizácia nových stavieb – Projekt 
„SALUTE4CE“ (VZ – oprávnené výdavky) s kódom zdroja 41 v sume 7 354 eur, zvýšenie kapitálových 
výdavkov na položke 717001 - Realizácia nových stavieb – Projekt „SALUTE4CE“ (VZ – neoprávnené 
výdavky) s kódom zdroja 41 v sume 26 459 eur. 
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Progr.          

Podprogr. 
NÁZOV SUMA v eur 

1. 

52  513001  
Úver – Preklenovací (na spolufinancovanie 
europrojektov) – SALUTE4CE (ERDF 85%) 

 100 946 

52 04.7.4 713004 17.2 
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky a náradia – Projekt 
„SALUTE4CE“ (preklenovací úver) 

51 009 

52 04.7.4 717001 17.2 
Realizácia nových stavieb – Projekt 
„SALUTE4CE“ (preklenovací úver) 

49 937 

41 0451 635006 08.2 
Rutinná a štandardná údržba budov, 
objektov alebo ich častí – údržba v roku 
2020 

-31 487 

41 0451 641001 08.1.2 
Transfer VPS (prevádzkový) – čistenie 
miestnych komunikácií 

-10 276 

41 04.7.4 621 17.2 Poistné do VšZP – SALUTE4CE (VZ 15%) -200 

41 
04.7.4 

625001 17.2 
Na nemocenské poistenie – SALUTE4CE 
(VZ 15%) 

-28 

41 
04.7.4 

625002 17.2 
Na starobné poistenie – SALUTE4CE (VZ 
15%) 

-280 

41 
04.7.4 

625003 17.2 
Na úrazové poistenie - SALUTE4CE (VZ 
15%) 

-16 

41 
04.7.4 

625004 17.2 
Na invalidné poistenie - SALUTE4CE (VZ 
15%) 

-60 

41 
04.7.4 

625005 17.2 
Na poistenie v nezamestnanosti - 
SALUTE4CE (VZ 15%) 

-20 

41 
04.7.4 

625007 17.2 
Na poistenie do RF solidarity - SALUTE4CE 
(VZ 15%) 

-95 

41 
04.7.4 

637027 17.2 
Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru 
- SALUTE4CE (VZ 15%) 

-2001 

41 
04.7.4 

631002 17.2 
Cestovné náhrady zahraničné – 
SALUTE4CE 

-300 

41 04.7.4 633006 17.2 Všeobecný materiál „SALUTE4CE“ -2 250 

41 04.7.4 637004 17.2 Všeobecné služby – projekt  „SALUTE4CE“ -2 250 

41 04.7.4 637005 17.2 Špeciálne služby – SALUTE4CE (15% VZ) -2 250 

41 04.7.4 713004 17.2 
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky a náradia – Projekt 
„SALUTE4CE“ (VZ) 

9 001 
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41 04.7.4 717001 17.2 
Realizácia nových stavieb – Projekt 
„SALUTE4CE“ (VZ) 

8 699 

41 04.7.4 717001 17.2 
Realizácia nových stavieb – Projekt 
„SALUTE4CE“ (VZ – oprávnené výdavky) 

7 354 

41 04.7.4 717001 17.2 
Realizácia nových stavieb – Projekt 
„SALUTE4CE“ (VZ – neoprávnené výdavky) 

26 459 

 

 

III. odporúča 

 

       1.   Primátorovi mesta podpísať Zmluvy o dielo s víťaznými uchádzačmi po ukončení verejného 

obstarávania na predmety zákazky: 1/ Regenerácia sídliska Podbreziny – Revitalizácia vnútroblokového 

priestoru ul. Jefremovská – Hradišská – Senecká; 2/ Revitalizácia pešej zóny sever - Park Námestie mieru; 3/ 

Exteriérová vegetačná stena pri Dome kultúry, 4/ Záhrada starej mamy pri ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A, 

Liptovský Mikuláš.  

 

 

 

 

 

  
Ing. Ján Blcháč, PhD. 
      primátor mesta 

 
 
Dátum podpisu uznesenia:      
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Dôvodová správa 

Mesto Liptovský Mikuláš od 04/2019 realizuje medzinárodný projekt “SALUTE4CE - Integrované 

riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ 

v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 – 2020.  Pôvodný rozpočet na 

realizáciu pilotných investičných akcií projektu bol 118 000 eur + 15 000 eur na prípravu projektových 

dokumentácií tzn. kapitálové výdavky spolu: 133 000 eur. Spolufinancovanie projektu je vo výške 85% z ERDF 

(113 050 eur). Uznesením č. 33/2020 zo dňa 25.júna 2020 bolo schválené prijatie preklenovacieho úveru vo 

výške 113 050 eur na krytie kapitálových výdavkov projektu. 

Následne bola podpísaná a je účinná Zmluva o termínovanom (preklenovacom) úvere medzi mestom 

a VÚB Bankou dňa 24.9.2020 (Zmluva č. 626/2020/FIN). Čerpanie v zmysle zmluvy začalo v roku 2020 na 

účel financovania projektovej dokumentácie – 1. tranža. 

V rámci projektu SALUTE4CE bude mesto realizovať tieto 4 pilotné investície tzv. Zelenej mestskej 

akupunktúry: 

1. Regenerácia sídliska Podbreziny – Revitalizácia vnútroblokového priestoru ul. Jefremovská – 

Hradišská – Senecká,  

2. Revitalizácia pešej zóny sever - Park Námestie mieru,  

3. Exteriérová vegetačná stena pri Dome kultúry,  

4. Záhrada starej mamy pri ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš. 

Po vypracovaní projektových dokumentácií (oprávnené, už zrefundované výdavky projektu) boli 

rozpočtované náklady na realizáciu investičný akcií, predovšetkým na investičnú akciu „Regenerácia sídliska 

Podbreziny – Revitalizácia vnútroblokového priestoru ul. Jefremovská – Hradišská – Senecká“ výrazne vyššie 

ako bolo predpokladané v r. 2018 pri podávaní žiadosti o NFP. Na základe našej žiadosti o zmenu projektu 

bol rozpočet na realizáciu investičných akcií projektu zvýšený zo 118 000 eur na 126 000 eur. Neoprávnené 

výdavky na realizáciu investičných akcií na základe rozpočtovaných nákladov z PD predstavujú sumu 26 459 

eur, je však možné, že po ukončení VO sa tieto neoprávnené výdavky znížia príp. nevzniknú vôbec.  

Výdavky na realizáciu investičných akcií boli plánované v rozpočte na rok 2021, a neboli zahrnuté 

v schválenom rozpočte pre r. 2020. Z dôvodu rozpočtového provizória žiadame schválenie tejto zmeny 

výdavkových a príjmových položiek projektu aby bolo možné zazmluvniť vysúťažených zhotoviteľov 

investičných akcií a zrealizovať tieto akcie v stanovenom termíne do 10/2021. 

 

Financovanie projektu bude zabezpečené z navrhovaných položiek z bežného a kapitálového rozpočtu 

mesta Liptovský Mikuláš v rámci rozpočtového provizória  s tým, že po schválení Návrhu rozpočtu mesta 

Liptovský Mikuláš na rok 2021 a roky 2022-2023 sa tieto výdavky zúčtujú s rozpočtom roku 2021.  

 
 

 


