MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÝ ÚRAD

Záznam zo zasadnutia komisie finančnej a majetkovo-právnej zo dňa 8.3.2021 o 14.00
hod. online formou.
Členovia pripojený online: Ing. Jaroslav tefo, Mgr. Vincent Kultan, Ing. Dana Droppová,
p. Marta Jančušová, PhDr. Marcela Jašková
Hlavný kontrolór mesta: Mgr. Martin Alušic
Hostia: Mgr. Ján Smieško, Mgr. Táňa Šufliarská, Ing. Jozef Bobák, predkladatelia

Zasadnutie viedol predseda komisie Ing. Jaroslav tefo . Privítal prítomných členov, uvíedol
program, ktorý je potrebné prerokovať na zasadnuti komisie.
Pr ogram :

1) Návrh

záverečného účtu

mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019,

2) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok
2021 a roky 2022-2023,
3) Návrh

rozpočtu

mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021 a roky 2022 a 2023

4) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č ... .I2021NZN o určeni výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadeni zriadených na územi mesta
Liptovský Mikuláš pre rok 2021
5) Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s
majetkovými právami mesta
6) Schválenie prevodu nehnutel'nosti v katastrálnom území LM vo vlastníctve Žilinskej univerzity
v Žiline, formou obchodnej verejnej sút'aže, vyhlásenej vlastníkom nehnutel'nosti
7) Zaradenie nových príjmových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš
počas rozpočtového provizória k projektu "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom
Mikuláši"
8) 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. 2020/001 Fondu na
podporu športu
9) Komisia športu sa nestotožňuje s názorom orgánov MHK32 a.s. o bezpredmetnosti zmluvy
o predaji časti ms. podniku. Podra názoru komisie športu nadobudla zmluva platnost' a účinnosť
dňom podpisu zmluvných strán. Komisia športu odporúča predložiť predmetnú zmluvu Komisii
finančnej a majetkovo-právnej na ďalšie posúdenie a prerokovanie. Komisia športu odporúča
zmluvným stranám predmetnú zmluvu ukončiť dohodou -
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10) Komisia športu konštatuje, že zo strany vedenia mesta a MHK32 a.s. nebola poskytnutá
informácia o výške pôžičky, ktorú poskytli súkromné osoby spoločnosti MHK32 a.S. v súvislosti s
pozemkami v k. Ú. Okoličné. Komisia športu odporúča prerokovať predmetnú problematiku na
Komisii finančnej a majetkovo-právnej. - bude zaradené na rokovanie finančnej a majetkovo právnej komisie 8.3.2021 ...
11) Rôzne

Uznesenie komisie:
Komisia odporučila predložený program prerokovať na zasadnutí komisie FaMP.
Hlasovanie: zo štyroch pripojených členov hlasovali
4
Proti: O
Zdržal sa: O
Za:

1) Návrh záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019.
Predložený materiál prezentovala PhDr. Marcela Jašková, vedúca finančného odboru
Mesto Liptovský Mikuláš, vrátane jeho
výsledky:
1. Bežný

rozpočtových

organizácií dosiahlo k 31 .12.2019 nasledovné

rozpočet:

• bežné príjmy vo výške
• bežné výdavky vo výške
• prebytok bežného rozpočtu vo výške

28027478,97 eur
26 326 384,43 eur
1 701 094,54 eur

2. Kapitálový rozpočet:
• kapitálové prfjmy vo výške
• kapitálové výdavky vo výške
• schodok kapitálového rozpočtu vo výške

1114549,12 eur
2 070634,75 eur
- 956 085,63 eur

3. Bežný a kapitálový rozpočet:
• bežné a kapitálové prijmy vo výške

29142028,0geur

• bežné a kapitálové výdavky vo výške

28 397 019,1 8eur

• prebytok spolu bežný a kapitálový
rozpočet

4.

vo výške

745008,91 eur

Finančné

operácie:
• príjmové finančné operácie vo výške
• výdavkové finančné operácie vo výške
• zostatok zdrojov z finančných operácií vo výške

2 507 869,48 eur
1 345 795,07 eur
1 162074,41 eur

5. Súhrnný výsledok rozpočtu po zapojeni finančných operácii spolu:
• celkové príjmy vo výške
31 649897,57 eur
• celkové výdavky vo výške
29742814,25 eur
• celkový zostatok zdrojov po zapojení
finančných operácii
1 907 083,32 eur
Prebytok rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019 zistený podľa § 2 pfsm. b) a c) a § 10 ods.
3 písmeno a) a b) zákona Č. 583/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
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neskoršich predpisov - prebytok vo výške 1 119902,34 eur, navrhuje MsZ previesť do Rezervného
fondu .
PhDr. Marcela Jašková informovala, že je nevyhnutné Záverečný účet mesta za rok 2019 na
rokovani MsZ schváliť, nakorko je s prebytkom hospodárenia ktorý bude prevedený do rezervného
fondu počítané v Návrhu rozpočtu mesta na rok 2021, kde sú rezervným fondom kry1é výdavky na
splátky úverov, leasingova dlhodobých záväzkov.
Ing . Dana Droppová požiadala o zrekapitulovanie procesu ako to od júna 2020 prebiehalo.
Ing . Jaroslav Čefo proces zrekapituloval.
Uznesenie komisie:
FaMP komísía odporúča MSZ prerokovať a schváliť bez zmien predkladaný materiál návrh
Záverečného účtu mesta liptovský Mikuláš za rok 2019, pokiaľ primátor mesta podplše Uznesenie
Dodatok číslo 4 k smernici " Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta liptovský Mikuláš"
najneskôr 10.3.2021.
Hlasovanie: zo štyroch pripojených členov hlasovali
Za:
4
Proti: O
Zdržal sa: O

2) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na
rok 2021 a roky 2022-2023.
Predložený materiál prezentoval Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta
Záver stanoviska: Jedinými účinnými nástrojmi na eliminovanie uvedených rizík je dôsledné trvanie
na dodržiavaní zákonných pravidiel, kvalitatfvnych štandardov a odbornosti a tiež na férovej
informovanosti laickej a odbornej verejnosti .
SpôsOb, akým bol návrh rozpočtu na rok 2021 predložený, absencia odborných a kvalitatívnych
štandardov, nereálne predpoklady na prijmovej aj výdavkovej časti rozpočtu , v sebe nesú
významné riziká pre spravodlivé a férové spravovanie verejných statkov či rozvoja mesta v
nadchádzajúcich mesiacoch, s potenciálnym dopadom na ďalšie roky a v neposlednom rade sú
porušen Im (okrem iného) ustanovenia § 19, ods. 6 zákona Č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy je povinný pri používani
verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
Mgr. Martin Alušic sa vyjadril, že jeho predkladaný materiál nie je zverejnený na stránke mesta
liptovský Mikuláš tri dni vopred pred rokovaním MSZ, pán prednosta mu uvedený materiál písomne
vrátil na prepracovanie. Materiál bol v zmysle zákona a Interných noriem mesta vypracovaný a dňa
4.3.2021 zaslaný.
PhDr. Marcela Jašková informovala, že v uvedenom stanovisku v závere chýba
odporúča/neodporúča MsZ schváliť predložený návrh rozpočtu mesta liptovský Mikuláš na rok 2021
a roky 2022-2023.

Uznesenie komisie:
Komisia zadala požiadavku na pani predkladateľku Ing. Anežku Makovickú, aby plsomne oznámila
prednostovi MsÚ, aby ešte dnes 8.3.2021 bol materiál hlavného kontrolóra mesta zverejnený
v podobe ako mu bol doručený. MsZ ktoré sa bude konať 11 .3.2021 po splnení tejto požiadavky
bude rokovať o návrhu rozpočtu mesta liptovský Mikuláš na rok 2021 a roky 2022-2023. Odborné
stanovisko komisia odporučila v predloženej forme prerokovať na zasadnutí MsZ.
Hlasovanie: zo štyroch pripojených členov hlasovali
Za:
4
Proti:
O
Zdržal sa: O
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3) Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021 a roky 2022 a 2023.
Predložený materiál prezentovala Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia miestnych daní a
poplatkov
Rozpočet na rok 2021, bežný a kapitálový je zostavený spolu ako schodkový vo výške 3 304 984
eur, po zapojeni finančných operácií je celkový rozpočet vyrovnaný na strane prijmov aj výdavkov a
dosahuje výšku 34 853 383 eur a jeho členenie je nasledovné:

1.1. Bežný

rozpočet:

27 037 552 eur
26747261 eur
290291 eur

• bežné príj my vo výške
• bežné výdavky vo výške
• prebytok bežného rozpočtu vo výške
1.2. Kapitálový rozpočet:
• kapitálové prijmy vo výške
• kapitálové výdavky vo výške
• schodok kapitálového rozpočtu vo výške

2 895365 eur
6490640 eur
- 3 595 275 eur

1.3. Bežný a kapitálový rozpočet:
• bežné a kapitálové príjmy vo výške

29932917 eur

• bežné a kapitálové výdavky vo výške
• schodok spolu bežný a kapitálový
1.4.

rozpočet

33 237 901 eur
vo výške

- 3 304 984 eur

Finančné

operácie:
• príjmové finančné operácie vo výške
• výdavkové finančné operácie vo výške
• rozpočet finančných operácií vo výške

4920466 eur
1 615482 eur
3304984 eur

1.5. Súhrnný výsledok rozpočtu po zapojení finančných operácií spolu:
• celkové príjmy vo výške
34 853 383 eur
• celkové výdavky vo výške
34 853 383 eur
• spolu rozpočet po zapojení finančných operácií
O eur
Mgr. Vincent Kultan konštatoval, že je veľkou chybou že sa poslanci nemôžu podiel'ať na tvorbe
rozpočtu . Zároveň položil predkladaterke otázku či môže byť zapojený Rezervný fond za rok 2019
a čiastočne za rok 2020 do návrhu rozpočtu . Či sa v návrhu rozpočtu počíta s rizikami ako sú FIN.
M.O.S. alebo pozemky MHK 32.
Ing. Dana Droppová rozpočet nepočfta s bližiacou sa drastickou krízou, je neprimerane
optimistický.
Ing. Jaroslav Čefo informoval, že rozpočet je predkladaný neskoro. Bol pripravený na predloženie
koncom roka 2020, ale primátor mesta ho v deň rokovania stiahol. Poslanci neboli prizvaný k jeho
tvorbe.
Mgr. Martin Alušic sa vyjadril , že obce ktoré zapájajú vopred prebytok hospodárenia nekonajú
správne.

Uznesenie komisie:
Komisia-..odporučila predložený materiál prerokovať na zasadnutí MsZ.
Hlasovanie: z piatich pripojených členov hlasovali
Za:
2
Proti:
3
Zdržal sa: O
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Z uvedeného sa ruší bod 2. schvaľovacej časti uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský
Mikuláš Č. 57/2019 zo dňa 19.09.2019 a časť IV. mení pod písm. a) a písm. b) uznesenia mestského
zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 5/2020 zo dňa 23.04.2020.

Uznesenie komisie:
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať na zasadnutí MsZ.
Hlasovanie: z piatich pripojených členov hlasovali
Za:
5
Proti:
O
Zdržal sa: O

5) Schválenie prevodu nehnuteľnosti v katastrálnom územi LM vo vlastníctve Žilinskej
univerzity v Žiline, formou obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej vlastnikom nehnuternosti.
Predložený materiál prezentovala JUDr. Soňa Lakotová, poverená vedením odboru právneho

Predmetom rokovania je prevod vlastníctva nehnuteľností v katastrálnom územi Liptovský Mikuláš,
obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, a to pozemkov parc.č. KN-C 1726/30 o výmere
1364 m2, zastavaná plocha a nádvorie, KN-C 1726/33 o výmere 1485 m2, zastavaná plocha
a nádvorie, KN-C 1726/34 o výmere 18 m2, zastavaná plocha a nádvorie, KN-C 1726/35 o výmere
256 m2, zastavaná plocha a nádvorie, KN-C 1726/41 o výmere 175 m2, zastavaná plocha a
nádvorie, KN-C 1726/63 o výmere 860 m2, zastavaná plocha a nádvorie, KN-C 1726/64 o výmere
1744 m2, zastavaná plocha a nádvorie, KN-C 1726/65 o výmere 4022 m2, zastavaná plocha a
nádvorie, KN-C 1726/67 o výmere 224 m2, zastavaná plocha a nádvorie, KN-C 1726/68 o výmere
256 m2, zastavaná plocha a nádvorie a stavieb: "Ubytovací objekt, prístavba, vrátnica" s.č.1388
postavená na pozemku parc.č. KN-C 1726/30, ,Administratívna budova" S.Č. 1390 postavená na
pozemku parc.č. KN-C 1726/33, "Vrátnica" S. Č. 3981 postavená na pozemku parc.č. KN-C 1726/34
a "Administratívna budova" s.č. 3982 postavená na pozemku parc.č. KN-C 1726/35, zapísaných
v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, na
liste vlastnictva Č. 6779 v prospech Žilinskej univerzity v Žiline, so sídlom Univerzitná 8215'1, 010
26 Žilina, ICO: OO 397 563, v podiele 1/1, formou obchodnej verejnej súťaže, ktorú vyhlási vlastník
nehnuteľností Žilinská univerzita v Žiline, za minimálnu cenu vo výške 1 130 000 eur určenú
znaleckým posudkom Č. 6212020, vypracovaným Ing. Igorom Brezianskym, znalcom v odbore
Stavebnlctvo, odvetvie Pozemné stavby - Odhad hodnoty nehnuteľnosti. Rozdiel medzi kúpnou
cenou, ktorá bude predstavovať najvyššiu ponuku záujemcov a nákladmi na investície a
do rekonštrukcie nehnuteľností vynaložených a uskutočnených v minulom obdobi Žilinskou
univerzitou v Žiline vo výške 745000 eur, sa rozdelí v pomere 65 % mesto Liptovský Mikuláš a 35%
Žilinská univerzita v Žiline, čo bude po schválení tohto postupu predmetom osobitnej dohody
o vysporiadaní vzájomných vzťahov medzi mestom Liptovský Mikuláš a Žilinskou univerzitou
v Žiline.

Uznesenie komisie:
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať na zasadnutí MsZ.
Hlasovanie: z piatich pripojených členov hlasovali
Za:
5
Proti:
O
Zdržal sa: O
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61 Zaradenie nových prijmových a výdavkových

položiek do rozpočtu mesta Liptovský
provizória k projektu .,zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO

Mikuláš počas rozpočtového
v Liptovskom Mikuláši".
Predložený materiál prezentovala PhDr. Marcela Jašková, vedúca

finančného

odboru

V schválenom bežnom a kapitálovom rozpočte mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 sa
nenachádzajú príjmové a výdavkové položky z prostriedkov Európskej únie, Štátneho rozpočtu
a z vlastných zdrojov k realizácii projektu "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom
Mikuláši", tieto boli schválené pre výhl'adový rok 2021 .
Aby primátor mesta Liptovský Mikuláš mohol podpísať Zmluvu o poskytnutf nenávratného
prispevku na tento projekt a následne kúpne zmluvy s víťaznými uchádzačmi po
ukončeni kontroly verejného obstarávania Úradom pre verejné obstarávanie, žiadame mestské
zastupiterstvo o schválenie zaradenia takýchto nových príjmových a výdavkových položiek do
rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš počas rozpočtového provizória k projektu .zvyšovanie miery
zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši v zmysle zákona Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon Č. 583/2004 Z. z."), pričom sa tieto výdavky budú v plnom rozsahu
započltavať do limitu 1/12 schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka.
finančného

Zaradenie nových prijmových a výdavkových pOložiek do rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš počas
rozpočtového provizória k prOjektu "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom
Mikuláši". kde nastane zvýšenie bežných prljmov na položke 312001 - Transfer z KF - Projekt
"Zvyšovanie miery zhodnocovanía BRKO v Liptovskom Mikuláši" s kódom zdroja 3AB1 v sume
11 322 eur, zvýšenie bežných príjmov na položke 312001 - Transfer zo ŠR - Projekt "Zvyšovanie
miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" s kódom zdroja 3AB2 v sume 1 332 eur,
zvýšenie bežných výdavkov na položke 633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Projekt
"Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - nákup zberných nádob, KF 85%
s kódom zdroja 3AB1 v sume 11 322 eur, zvýšenie bežných výdavkov na položke 633004Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Projekt .zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO
v Liptovskom Mikuláši" - nákup zberných nádob, SR 10% s kódom zdroja 3AB2 v sume 1 332 eur,
zvýšenie bežných výdavkov na položke 633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Projekt
"Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - nákup zberných nádob, VZ 5%
s kódom zdroja 41 v sume 666 eur, znlženie bežných výdavkov na polOŽke 637005 - Špeciálne
služby - poradensko-konzultačné služby, externý manažment na projekty pre čerpanie FP z EÚ
s kódom zdroja 41 v sume 666 eur, zvýšenie kapitálových príjmov na položke 322001 - Transfer
z KF - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" s kódom zdroja
3AB1 v sume 799272 eur, zvýšenie kapitálových prljmov na položke 322001 - Transfer zo ŠRProjekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" s kódom zdroja 3AB2 v
sume 94 032 eur, zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 713004 - Nákup prevádzkových
strojov, prístrojov, zariadení, techniky - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO
v Liptovskom Mikuláši" - KF 85% s kódom zdroja 3AB1 v sume 585 072 eur, zvýšenie kapitálových
výdavkov na položke 713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadeni, techniky Projekt .zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - ŠR 10% s kódom zdroja
3AB2 v sume 68 832 eur, zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 713004 Nákup
prevádzkových strojov, prístrojov, zariaden I, techniky - Projekt .zvyšovanie miery zhodnocovania
BRKO v Liptovskom Mikuláši" - VZ 5% s kódom zdroja 43 v sume 34 416 eur, zníženie kapitálových
výdavkov na položke 717003 - Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica
Ondrašová 1.etapa - vlastné zdroje s kódom zdroja 43 v sume 34 416 eur, zvýšenie kapitálových
výdavkov na položke 714005 - Nákup špeciálnych automobilov - Projekt "Zvyšovanie miery
zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - nákup zberového vozidla - KF 85% s kódom zdroja
3AB1 v sume 214 200 eur, zvýšenie kapitálových výdavkov na polOŽke 714005 - Nákup
špeciálnych automobilov - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši"
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- nákup zberového vozidla - ŠR 10% s kódom zdroja 3AB2 v sume 25 200 eur, zvýšenie
kapitálových výdavkov na položke 714005 - Nákup špeciálnych automobilov - Projekt .Zvyšovanie
miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - nákup zberového vozidla - VZ 5% s kódom
zdroja 43 v sume 12 600 eur, zniženie kapitálových výdavkov na položke 717003 - Prístavby,
nadstavby, stavebné úpravy - požiama zbrojnica Ondrašová 1.etapa - vlastné zdroje s kódom
zdroja 43 v sume 12 600 eur.
Prílohou predkladaného materiálu je Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-P01-SC111-2019-56/04 medzi poskytovateľom Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky, Námestie Ľudovfta Štúra 1, 81235 Bratislava v zastúpení Slovenská agentúra
životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica a prijímatel'om Mesto Liptovský
Mikuláš, Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš.
Č.

A kúpne zmluvy s víťaznými uchádzačmi po ukončení povinnej kontroly verejného
obstarávania Úradom pre verejné obstarávanie. Jedná sa o Kúpnu zmluvu medzi predávajúcim
- spoločnosťou E.CA spol. s r.o., Komenského 3, 984 01 Lučenec- predmet zmluvy Aeróbny
fermentor, Kúpnu zmluvu medzi predávajúcim - spoločnosťou E.CA spol. s r.O., Komenského 3,
984 01 Lučenec- predmet zmluvy Čelný nakladač, Kúpnu zmluvu medzi predávajúcim spoločnosťou E.CA spol. s r.o., Komenského 3, 984 01 Lučenec- predmet zmluvy Miešací voz,
Kúpnu zmluvu medzi predávajúcim - spoločnosťou EXIMA, spol. s r.o., Lazovná 52, 97401 Banská
Bystrica - predmet zmluvy Preosievač, Kúpnu zmluvu medzi predávajúcim - spoločnosťou MEVASK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotin časť Bak - predmet zmluvy 240 litrové plastové
nádoby na zber biologického rozložiteľného kuchynského odpadu, Kúpnu zmluvu medzi
predávajúcim - spoločnosťou KATIS s.r.o., Magnezitárska 5, 040 13 Košice - predmet zmluvy
Zberové vozidlo s rotačným lisovaním 4x2 na zber biologicky rozložitel'ného kuchynského odpadu
a kupujúcim Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.
Uvedené zmluvy budú po prerokovaní MsZ predložené na podpis primátorovi mesta.

Uznesenie komisie:
Komisia Odporučila predložený materiál prerokovať na zasadnutí MsZ len v pripade, že nebude
schválený Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021 a roky 2022-2023.
Hlasovanie: z piatich pripojených členov hlasovali
5
Proti:
O
Zdržal sa: O
Za:

7) Návrh na schválenie spolufinancovania projektu "Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou
vareáll futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši, m.č. Podbreziny" v rámci výzvy č.
2020/001 Fondu na podporu športu.
Predložený materiál prezentovala Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového
manažmentu

Dňa 31 .12.2020 vyhlásil Fond na podporu športu (FnPŠ) výzvu na predkladanie žiadostí o
posky1nutie príspevku v rámci programu .Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej
infraštruktúry", číslo výzvy: 2020/001 (ďalej len Výzva) .
Cieľom výzvy je podpora športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu
mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých prostredníctvom rozvoja športovej
infraštruktúry, a to vybudovaním novej športovej infraštruktúry a zlepšením technickej úrovne
a kvality existujúcej športovej infraštruktúry.
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V rámci tejto výzvy má naše mesto Liptovský Mikuláš, ako oprávnený žiadateľ zámer realizovať
projekt s názvom "Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna
v Liptovskom Mikuláši, m.č. Podbreziny" .
Mesto plánuje:
1. predloženie žiadosti o finančný príspeVOk v rámci programu ..Výstavba, rekonštrukcia
a modernizácia športovej infraštruktúry", výzvy Fondu na pOdporu športu, číslo výzvy
20201001, za účelom realizácie projektu .,Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou
v areáli futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši, m.č. Podbreziny" , ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie projektu vo výške
108.000 EUR, čo predstavuje minimálnu výšku spolufinancovania 50% z celkových
oprávnených nákladov na projekt, ktoré vo výške 216 000 EUR;
4. financovanie prevádzkových nákladov športovej infraštruktúry nadobudnutej v rámci
projektu.
Pán Ing. Jaroslav Čefo položil otázku ako je navrhnuté financovanie projektu.
PhDr. Marcela Jašková odpovedala, že čiastku 108000 eur formou preklenovacieho úveru
a následne po splnení všetkých podmienok nám bude táto suma zrefundovaná. Spolufinancovanie
čiastočne z vlastných zdrojov a zvyšok z úverových zdrojov. V prípade neschválenia rozpočtu
nemôže mesto uzatvoriť žiadnu zmluvu o úvere a tak sa realizácia bude musieť presunúť do roku
2022.
Uznesenie komisie:
Komisia Odporučila predložený materiál prerokovať na zasadnutí MsZ.
Hlasovanie: z piatich pripojených členov hlasovali
Za:
5
Proti:
O
Zdržal sa: O

8) Komisia športu sa nestotožňuje s názorom orgánov MHK32 a.s. o bezpredmetnosti
zmluvy o predaji časti ms. podniku. Podra názoru komisie športu nadobudla zmluva
platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán. Komisia športu odporúča predložiť
predmetnú zmluvu Komisii finančnej a majetkovo-právnej na ďalšie posúdenie a
prerokovanie. Komisia športu odporúča zmluvným stranám predmetnú zmluvu ukončiť
dohodou.
9) Komisia športu konštatuje, že zo strany vedenia mesta a MHK32 a.s. nebola poskytnutá
informácia o výške pôžičky, ktorú poskytli súkromné osoby spoločnosti MHK32 a.s. v
súvislosti s pozemkami v k. ú. Okoličné. Komisia športu odporúča prerokovať predmetnú
problematiku na Komisii finančnej a majetkovo-právnej. - bude zaradené na rokovanie
finančnej a majetkovo - právnej komisie 8.3.2021 ...
Uznesenie komisie:
FaMP komisia nedisponuje žiadnym materiálom a ani informáciami k uvedeným dvom bodom.
Predsedovia finančnej komisie a športovej komisie sa dohodli, že budú požadovať informácie na
zasadnuti MsZ ktoré sa bude konať dňa 11 .3.2021 a to buď formou interpelácie poslancov, alebo
zvolia inú formu získania informácii.
Hlasovanie: z piatich pripojených členov hlasovali
Za:
5
Proti:
O
Zdržal sa: O
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