
MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNE SENIE
MESTSKĚHO ZASTUPITELSTVA

Zo dňa 21. augusta 2020 ČĺSIo 5712020

K bodu: Rozpočtové opatrenia mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020

Mestské zastupiterstvo

I. bene na vedomie

informáciu O zmenách rozpočtu.

II. schvaľuje

1. Zmenu rozpočtu na rok 2020
a) povolené prekročenie finančných operách- zvýšenie prĺjmových finančných operácii na

položke 513002 — Úver — investičný úver — Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna

v sume 200 000 eur,
b) povolené prekročenie kapitálových výdavkov — zvýšenie kapitálových výdavkov na

po(ožke 717002— Rozširenie a modernizácia — Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna

v sume 200 000.- eur.

‘0810 717002

Úver — invesličný úver-Rekonštrukcia ľadovej

plochy zimného štadióna

124
‚ Rekonštíukcia a modernizácia — Rekonštrukcia

ľadovej plochy zimného štadióna
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2. Zmenu rozpočtu na rok 2020
presun bežných výdavkov z položky 637036 - Reprezentačné — strava, ubytovanie, tlmočenie,

doprava v sume 2 000,- eur, z položky 637003 - Propagácia, reklama a inzercia — Mikulášska

pohoda v sume 7 000,- eur, z položky 633016- Reprezentačné — marketing - partnerské vztahy

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

633001 - Interiérové vybavenie V sume 5000- eur, z položky 641001 - Transfer VPS

(prevádzkový) — čistenie miestnych komunikácii v sume 10 000,- eur, z položky 641001 -

Transfer VPS — údržba káblových rozvodov v sume 10000,-eur, z položky 642001 - Športový

klub LM - Výmena skorodovaných klampiarskych prvkov, oprava dveri a okien, mafovanie

priestorov. bežná údržba, prenájom haly, technické zabezpečenie podujatí a nákup športového

vybavenia v sume 5000,- eur, z položky 642001 - KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Na činnosť klubu — zakúpenie odrazovej nafukovacej plochy
(nafukovacia žinenka), ručného elektrického kompresora, manometra, odrazového mostika,

magnézia, doprava licencovaným prepravcom a kancelárske potreby v sume 1 500,- eur,

z položky 642001 - 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 tratĺ, nájom servisných skladovacích priestorov a šatní na

pretekoch, rehabilitáciu, telocvične a bazén, registračné poplatky pretekárov, výcvikové

sústredenia reprezentačných družstiev, dopravu licencovaným prepravcom, ski pasy, lanovky,

vleky v sume 1 700,- eur, z položky 642001 - Kanoe Tatra Klub - Na činnosť žiakov a mládeže

— sústredenie, účasť na domácich 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 lodi. batéria do videokamery/vysielačiek, športová výstroj), mzdy trénerov, na Areál

vodného slalomu (AVS) - modernizácia objektov a zariadeni AVS — oprava slalomových trati.

vývoz nánosov zeminy a štrku, prípojka elektrickej energie k vel‘koplošnej obrazovke,

vybudovanie nového štartovacieho objektu, obnova bránkového systému, nátery železných a

drevených konštrukcU, oprava mostov, úprava sypanej hrádze pre odrazenie vody Od AVS a

oprava sociálnych zariadenĺ, 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, tlačiarni, kopírky, časomiera,

samolepky, bannery, elektrické rozvody, materiálno-technické zabezpečenie v sume 2 500,-

eur, z položky 642001 - MFK Tatran LM - odmeny hráčov, trénarov, delegovaných osób a

rozhodcov, ubytovanie, stravné, regeneračné a masérske služby, služby šponových

odbornikov. nájomné za prenájom pozemku a nehnuteínosti vo vlastníctve Mestských

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

elektnickej energie, údržba areálu (PHM do kosačky, umelé hnojivá), zdravotná služba

poskytnutá pre hráčov, zdravotná pohotovosť počas majstrovských zápasov. prenájom

športových zariadenĺ a športovisk, na zabezpečenie činnosti klubu, mládeže — odmeny hráčov,

trénerov, delegovaných osób, rozhodcov a dobrovoľníkov, ubytovanie, stravné, regeneračné a

masérske služby, služby športových odbornikov, doprava licencovaným prepravcom, úhrada

elektrickel energie, údržba areálu (PHM do kosačky, umelé hnojivá), zdravotná služba

poskytnutá pre hráčov, prenájom športových zariadeni a športovísk v sume 26 500 eur,

z položky 642001 - Telovýchovná jednota lľanovo - Na činnosť klubu - úhrada elektrickej

energie, úhrada faktúr SsFZ, LFZ a SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisně

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

ihniska (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 ltanovo, oprava a údržba šatní (marovanie, nátery, zateplenie). Prevádzka

lyžiarskeho vleku lľanovo-Košútovo - úhrada elektrickej energie, údržba a prevádzka vleku,

ratraku (PHM), náklady na revizie a školenie obsluhy vleku, mzdy pracovnikov vleku, nájom

pozemku, údržba umelého osvetlenia a čerpacej stanice zasnežovania v sume 6 175,- eur,

z položky 642001 - ŠK Demnová - Na činnosf klubu - na úhradu el. energie, vodného a



stočného, úhrada nájmu mých športovísk, úhrada faktúr SsFZ, LFZ a SFZ (odmena

delegovaným osobám, rozhodcom, servisně 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 1 250«- 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 faktúrSFZ, SsFZ a LFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné

poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), zabezpečenie pripravy počas zimnej sezóny

v telocvični, štartovné na sút‘ažiach, náklady na školenie trénerov, doprava licencovaným

prepravcom, sústredene, hygienické potreby, vybavenie lekárničky, kancelárske a čistiace

prostriedky. vymafovanie priestorov, šatní a sociálnych zaradení, trénngové a zápasové

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

úhrada faktúr Slovenskej basketbalovej asociácie (poplatky za účast 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 trěníngovej 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 činnosť klubu — odmeny hráčom, licencovaným

trénerom, asistentom, boxu časomeračov, usporiadateľom, vedúcemu mužstva a masérovi,

doprava licencovaným prepravcom, ubytovanie, spotrebný materiál (výživové dopinky,

zdravotné pripravky, lieky na zápasy) a kancelárske potreby v sume 27 232 eur a

z položky 635006- Nebytové priestory — údržba nebytových priestorov v sume 10000,-eur na

položku 717002— Rozšírenie a modernizácía — Rekonštrukcia íadovej plochy zimného štaoiána

v sume 131 232 eur,
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Reprezentačně— strava, ubytovanie, tlmočeníe,
41 0111 637036 01.1 -2000

doprava

Propagácia, reklama a inzercia — Mikulášska
41 0111 637003 02.1 -7000

pohoda

41 0111 633016 02.3 Reprezentačné-markeling-partnerské vzťahy -3 000

2. 41 0980 637001 03.5 Škoienia, kurzy - Msti -3 000

41 01 11 633001 036 Interiérové vybavenie -5 000

Transfer VPS (prevádzkový) — čisteníe miestnych
41 0451 641001 08.1 -10000

komunikácií

0640 641001 10.1 Transfer VPS — údba káblových rozvodov -10 000



MFK Tatran LM - odmeny hráčov, trénerov,
delegovaných osbb a rozhodcov, ubytovanie,
stravné, regeneračně a masérske služby, služby
športových odborníkov, nájomné za prenájom
pozemku a nehnutefností vo vlaslniclve Meslských

123
šponových zariadeni, sro. Liptovský Mikuláš.

doprava licencovaným prepravcom, úhrada
elektrickej energie, údržba areálu (PHM do kosačky,
umelé hnojivá), zdravotná služba poskytnutá prs
hráčov, zdravotná pohotovost počas majstrovských
zápasov, prenájom šponových zariadeni a
športovisk.

41 0810 642001 12.3

Šponový klub LM - Výmena skorodovaných
klampiarskych prvkov, oprava dverí a okien,
mafovanie priestorov, bežná údržba, prenájom haly,
technické zabeipečenie podujati a nákup
šponového vybavenia.

-5 000

KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ - Na činnosť klubu —zakúpenie odrazovej

41 0810 642001 123
nafukovacej plochy (nafukovacia žinenka), ručného

-1 500
elektrickeho kompresora. manometra. odrazoveho

. mostika, magnézia, doprava licencovaným
E 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 ‚

41 0810‘ 642001 12.3 tratí, nájom servisných skladovacích priestorov a -1 700

šatní na pretekoch. rehabilitáciu, telocvične a bazén,
registračně poplatky pretekárov, výcvikové
sústredenia reprezentačných družstiev, dopravu
licencovaným prepravcom, ski pasy, lanovky, vleky.

Kanoe Tatra Klub - Na činnosť žiakov a mládeže —

sústredenie, účasť na domácich a zahraničných
pretekoch, štartovné, ubytovanie, stravovanie,

doprava licencovaným prepravcom na domáce a
zahraničné preleky, regenerácia športovcov,

spotrebný špolový materiál, materiál potrobný k
zabezpečeniu pripravy (lepenie na opravu odi,
batéria do videokamery/vysielačiek, šponová
výstroj), mzdy trénerov.

‚ Na Areál vodného slalomu (AVS) - niodernizácia

: objektov a zariadeni AVS — oprava slalomových
trati, vývoz nánosov zeminy a štrku, prípojka ‚

41 0810 642001
L

12.3 elektrickej energie k vel‘koplošnej obrazovke, -2 500
L

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
zariadeni.
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, bannery, elektrické rozvody,
materiálno-technické zabezpečenie.

41 0810 642001

-26 500



Na zabezpečenře činnosti klubu, mládeže— odmeny
hráčov, trénerov, delegovaných osób, rozhodcova
dobrovofníkov, ubytovanie, stravné, regeneračné a
masérske služby, služby športových odbornikov,

doprava licencovaným prepravcom, úhrada

elektrickej energie, údržba areálu (PHM do kosačky,
umelé hnojivá), zdravotná služba poskytnutá pre
hráčov, prenájom športových zariadení a šporlovísk.

Telovýchovná jednota lI‘anovo - Na činnosť klubu -

úhrada elektrickej energie, úhrada faktúr SsFZ. LFZ
a SFZ (cdmena delegovaným osobám. rozhodcom.

servisně poplatky, štartovné, registrácia, transfer
hráčov), pranie futbalovej výstroje, údržba
futbalového ihriska (PHM do kosačky. revilalizácia,
lajnovanie a rekultivácia trávnika): doprava hráčov

na súťažné zápasy licencovaným prepravcom.

nákup futbalovej a tréningovej výstroje, nájom za
priestory v KD llanovo, oprava a údržba šatni
(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 pracovnikov vleku, nájom

pozemku, údržba umelého osvetlenia a čerpacej

stanice zasnežovania,

ŠK Demánová - 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.

12 3
trénerom, športovcom a hospodárovi. doprava na

‘ tréningy a zápasy licencovaným prepravcom,

regenerácia športovcov. údržba areálu (PHM do
kosačky) a zavtažovacieho systému, servis kosačky,
farby na Iajnovanie ihriska. nákup športového
vybavenia. špoflových pomácok, šponového
materiálu, propagačně materiály, stravné hráčom a
pranie dresov.

TJ Snaha Ploštin - Na činnosť klubu - nákup

šponového 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,

41 0810 642001 12.3

-6175

41 0810 642001

-1 250

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

41 0810 642001 12 3
revitalizácia, lajnovanie trávnika, údržba
zavlažovacieho systému), tribúny, šatní a
spoločenských priestorov, vybavenie šatní a
spoločenských prostniedkoch, platby rozhodcům a
zvázom (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



rozhodcom, servisně poplatky, štartovné,
registrácia, transfer hráčov), zabezpečenie pripravy
počas zimnej sezóny v telocvični, štartovné na
súťažiach, náklady na školenie trénerov, doprava
licencovaným prepravcorn, sústredenie, hygienické
potreby, vybavenie lekárničky, kancelárske a

čistiace proslriedky, vymaľovanie priestorov, šatní a
sociálnych zariadeni, tréningové a zápasové
pomócky.
Mestský basketbalový klub - Na činnosť klubu -

úhrada faktúr Slovenskej basketbalovej asociácie
(poplatky za účasV družstiev v súťažiach-štartovné,
platba rozhodcorn. licencie hráčova trénerov).

41 0810 642001 12.3 prenájom telocvične, materiálno-technické

: zabezpečenie, 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

41 0810 642001 12.3
haly, náklady na prepravu licencovaným
prepravcom, nakup sportovych 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 trěnerom. asistentom, boxu
časomeračov, usporiadatel‘om, vedúcemu mužstva

41 0810 644001 12.3 a masérovi, doprava licencovaným prepravcom,

. ubytovanie, spotrebný materiál (výživové dopinky,

i Í zdravotné pripravky, lieky na zápasy) a kancelárske
potreby. -27 232

41 0610 635006 14.3 Nebytové priestory — údržba nebytových priestorov -10 000

41 o61oJ717002 12.4
Rekonštrukcia a modernizácia — Rekonštrukcia
fadovej plochy zimného štadióna

+131 232

Ing. Ján

Dátwn podpisu uznesenia: 24. 08. 2020


