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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

, 
NAVRH NA UZNESENIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 02. 06. 2022 číslo /2022 

K bodu: Návrh na zmenu časti Uznesenia Mestského zastupitel'stva v Liptovskom 
Mikuláši číslo 108/2021 zo dňa 16. decembra 2021 a Zaradenie nových 
príjmových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš 
počas rozpočtového provizória k projektu "Stavebné úpravy ihriska 
s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši, m.č. 
Podbreziny 

Mestské zastupitel'stvo 

I. berie na vedomie 

informáciu o schválení dotácie na projekt .Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli 

futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši, m.č . Podbreziny" v grantovom programe "Výstavba, 

rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry" číslo 2021/004 vo výške 122 163 EUR, na 

základe rozhodnutia Fondu na podporu športu o schválení žiadosti o príspevok zo dňa 13.05.2022. 

II. mení 

schvaľovaciu časť uznesenia Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši Č . 108/2021 zo dňa 

16.12.2021 nasledovne: 

1. pôvodný text. bodu 3 v článku II : "zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné 

spolufinancovanie projektu vo výške 117 988 EUR, čo predstavuje minimálnu výšku 

spolufinancovania 40% z celkových oprávnených nákladov na projekt, ktoré sú vo výške 294 970 

EUR" sa nahrádza textom : "zabezpečenie fi nančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie 
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projektu vo výške 81 443,16 EUR, čo predstavuje minimálnu výšku spolufinancovania 40% 

z celkových oprávnených nákladov na projekt, ktoré sú vo výške 203606,16 EUR" 

2. vypúšťa sa bod 5 v článku II , ktorý znie: .. toto uznesenie je vykonateľné nasledu 'úci deň po 

nadobudnutí vykonateľnosti uznesenia, ktorým sa schváli návrh záverečného účtu mesta 

Liptovský Mikuláš za rok 2019". 

Vo zvyšnej časti ostáva uznesenie nezmenené. 

III. Schval'uje 

Zaradenie nových príjmových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta Liptovský Mikulá§ počas 

rozpočtového provizória k projektu .. Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového 

štadióna v Liptovskom Mikuláši, m.č. Podbreziny" 

Rozpočtové 

o E opatrenie 
E ro 

~ o) ~ v súlade s § ro ol Sumav >o ~ FK EK 
~ o 14 písm. a) 1 Názov ol ~ ....: 

~ o a. 
b)/c)/d) 

eur o ~ "o o.. o.. o 
o.. Zák. Č. 

583/2004 Z.z. 
Nákup pozemkov -

43 01 .1.1 711001 3 1 a) Baťova ulička -31 OOO€ 
(vyvlastnenie) 
Nákup špeciálnych 

43 03.2 .0 714005 5 1 a) 
automobilov -

-14000€ 
Dobrovoľný hasičský 

zbor mesta 
Realizácia nových 

43 04.7.4 717001 17 2 a) 
stavieb - Revitalizácia 

-24000€ vnútrobloku Nábrežie 
Dr. A. Stodolu , VZ 5% 

1. Realizácia nových 
stavieb - Novostavba 

43 04.7.4 717001 17 2 a) Komunitného centra v -12500€ 
meste Liptovský 
Mikuláš, VZ 5% 
Rekonštrukcia a 
modernizácia -
Stavebné úpravy 

43 04.7.4 717002 17 2 a) ihriska s umelou 81 500€ 
trávou (Futbalový 
štadión Podbreziny), 
VZ 40% 

- .. 
a) presun rozpočtovaných prostnedkov v ramcl schváleného rozpoctu , pncom sa nemenia celkove 

príjmy a celkové výdavky, 
b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, 
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 
d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií . 
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Dôvodová správa 

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 16.12.2021 bolo schválené 
spolufinancovanie projektu "Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna 
v liptovskom Mikuláši, m.č. Podbreziny." K schváleniu došlo na základe informácie o zámere mesta 
predložiť Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu (FnPŠ), 
programu "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry" , číslo výzvy 2021/004. 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku s požadovanými prílohami bola na FnPŠ odoslaná dňa 
28.01 .2022. Do podania žiadosti prebehlo aj verejné obstarávanie (VO) na zhotoviteľa diela, v rámci ktorého 
došlo k zníženiu ceny z pôvodných 294.969,50 EUR na 203.606,16 EUR. Ukončenie VO do termínu podania 
žiadosti o poskytnutie príspevku zároveň prispelo k vyššiemu bodovému hodnoteniu našej žiadoSti. Dňa 
21 .01 .2022 podpísal úspešný uchádzač Zmluvu o dielo. 

Dňa 13.05.2022 FnPŠ zverejnil na svojej webovej stránke zoznam úspešných žiadatel'ov o poskytnutie 
finančného príspevku , medzi ktorými sa nachádza aj mesto Liptovský Mikuláš. Dňa 19.05.2022 sme obdržali 
z FnPŠ Rozhodnutie o schválení našej žiadosti v plnej požadovanej výške príspevku 122 163 EUR, čo 
predstavuje 60 % z celkových výdavkov na projekt po VO. Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov 
mesta ako žiadatel'a dotácie je v zmysle výzvy 40% z celkových výdavkov po VO, t.j. 81443,16 EUR. 

Mestské zastupiteľstvo dňa 16.12.2021 uznesením č . 108/2021 schválilo: 
- predloženie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, 
- zabezpečenie realizácie projektu , 
- zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie projektu vo výške 117 988 EUR 
(vychádzalo sa pôvodnej, vyššej ceny pred VO), 
- financovanie prevádzkových nákladov športovej infraštruktúry nadobudnutej v rámci projektu. 
Mestské zastupitel'stvo zároveň schválilo podmienku vykonatel'nosti uznesenia, ktorou je schválenie 
záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019. 

Na základe vyššie uvedeného nie je uznesenie č . 108/2021 vykonateľné a preto nie je možné pristúpiť 
k podpisu Zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom a k samotnej realizácii diela - výmene umelého trávnika na 
Podbrezinách, a to napriek tomu, že mesto Liptovský Mikuláš má schválený finančný príspevok od FnPŠ vo 
výške 122 163 EUR a zároveň už došlo aj k podpisu Zmluvy o dielo zo strany úspešného uchádzača vo VO. 

V rámci projektu by mala byť realizovaná výmena opotrebovaného umelého trávnatého koberca po životnosti 
za nový umelý trávnatý koberec s cieľom zabezpečiť jeho plnú funkčnosť a bezpečné využívanie. Rozmery 
ihriska zostanú po jeho rekonštrukcii nezmenené. V rámci modernizácie sa plánuje okrem výmeny trávnika aj 
výmena dvoch poškodených striedačiek . Pre zabezpečenie multifunkčnosti bude ihrisko doplnené o možnosť 
jeho využitia aj na ďalšie športy: ragby a bedminton. 

Ihrisko s umelou trávou bolo vybudované v roku 2007 v areáli futbalového štadióna MFK Tatran Liptovský 
Mikuláš, ul. Smrečianska 612 . 
Ihrisko je celoročne využívané hlavne žiackymi a mládežníckymi mužstvami MFK Tatran na tréningové 
a súťažné zápasy. Okrem týchto mužstiev ihrisko využívajú na svoju tréningovú činnosť všetky prímestské 
futbalové kluby ako aj väčšina klubov z Horného Liptova na prípravné zápasy. Ihrisko využívajú aj žiaci 
základných škôl. 

Dôležitým faktorom ihriska je jeho celoročná prevádzka a maximálna využiteľnosť . Uvedené športovisko má 
nenahraditeľné miesto v regionálnej športovej infraštruktúre, nakoľko je jediným takýmto ihriskom v okrese L. 
Mikuláš. 
Všetky funkcie a výhody uvedeného športoviska majú nezanedbateľný inovačný prínos v rámci regionálnej 
športovej infraštruktúry. 

Konečný termín čerpania príspevku a realizácie projektu : 31 .12.2024 

Viac informácií o projekte je uvedené v dôvodovej správe č . Z2021_155 (Návrh na schválenie 
spolufinancovania projektu "Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna 
v liptovskom Mikuláši, m.č. Podbreziny" v rámci výzvy Č. 2021/004 Fondu na podporu športu) 
pred loženej na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 16.12.2021 . 
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