
MESTO PRE VSETKYo1 

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKY ÚRAD 

Záznam zo zasadnutia komisie finančnej a majetkovo-právnej 
zo dňa 08.12.2020 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Č. 305 v budove MsÚ 

v Liptovskom Mikuláši. 

Pritomni členovia : Ing . Rudolf Urbanovič , PhDr. Marcela Jašková, 

Členovia pripojený online: Mgr. Vincent Kultan , Ing. Jaroslav Čefo , p. Marta Jančušová , 
Ing . Dana Droppová , PhD. , 

Tajomníčka komisíe: Ľubica Kubovčíková 

Zasadnutie viedol predseda komisie Ing. Rudolf Urbanovič . Privítal prítomných členov , 
uviedol program, ktorý je potrebné prerokovať na zasadnutí komisie. 

Program: 

1/ Návrh na schválenie Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej 
stratégie udriateľného mestského rozvoja "Ružomberok - Liptovský Mikuláš" 

2/ Všeobecné záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš Č . .... .I2020NZN o určeni 
výšky prispevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach 
a o určeni miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole 

3/ Návrh na predaj prebytočného majetku, pre nechanie majetku do nájmu a nakladanie 
s majetkovými pravami mesta 

4/ Tarifa mestskej autobusovej dopravy Liptovský Mikuláš 

5/ Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť 
za rok 201 9 

6 .Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k úveru na realizáciu stavby "SO-
04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Paru ba - prepracovanie" 

7. Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k investičnému úveru 
a preklenovaciemu úveru na realizáciu projektu "Podpora rekonštrukcie a výstavby 
atletického štadióna v Liptovskom Mikuláši 

8. Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019 

9. rôzne 
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Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený program prerokovať na zasadnutí komisie FMP. 
Hlasovanie: zo šiestich pritomných a pripojených členov hlasovali 
Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O 

11 Návrh na schválenie Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej 
stratégie udržatel'ného mestského rozvoja "Ružomberok - Liptovský Mikuláš" 

Predložený materiál prezentovala Ing. Jana Kormaniková, vedúca oddelenia projektového 
manažmentu. 

Na základe oficiálneho záujmu o vytvorenie územia udržateľného mestského rozvoja 
(ďalej len .UMR"), podpredsednička vlády a ministerka investicii , regionálneho rozvoja a 
infonmatizácie Slovenskej republiky listom Č. 00865512020/0SMRR zo dňa 11 .11 .2020 
oznámila mestu Liptovský Mikuláš , že ministerstvo plánuje zaradiť naše územie UMR do 
podpory v rámci špecifickej alokácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre 
udržateľný mestský rozvoj z programového obdobia 2021 -2027. 
V dokumente "Jednotný metodický rámec pre prípravu integrovaných územných stratégií 
a investicii v SR v programovom obdobi 2021 - 2027" je na základe stanovených kritéri! 
odporučené definovanie spolu 17 + 1 jadrových sidiel UMR, v rámci ktorých je uvedené aj 
jadrové sidlo UMR "Ružomberok - liptovský Mikuláš". 

V zmysle § 20 ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni Obce mozu 
spolupracoval' na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy 
alebo činnosti , na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením 
právnickej osoby podľa osobitného zákona. 
V zmysle § 11 ods. 4 pism. b) zákona o obecnom zriadeni Obecné zastupiteľstvo 
rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené schvaľovať 
rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, 
vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych 
dlhopisov, schvaľoval' zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijati úveru 
alebo pôžičky , o prevzati záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho 
rozpočtu ; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta. 

Pre zaradenie územia do UMR je potrebné v zmysle uvedeného listu podpredsedničky 
vlády, v spolupráci s mestom Ružomberok a obcami uvedenými v Memorande 
vypracovať a predložiť Vstupnú správu integrovanej územnej stratégie územia UMR v 
termíne do 31 .12.2020 
Dňa 24.11 .2020 bol mestu doručený predložený vzorový návrh Memoranda o spolupráci 
na priprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja a mestám a 
obciam zapájajúcim sa do UMR "Ružomberok - Liptovský Mikuláš" odporúčané uzatvoriť 
toto memorandum. 
V predkladanom návrhu Memoranda sa obce a mestá zaväzujú k spolupráci na príprave 
Integrovanej územnej stratégie UMR .Ružomberok - Liptovský Mikuláš". 
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Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila prerokovať a schváliť materiál v MsZ tak ako bol predložený v plnom 
zneni. 
Hlasovanie: zo šiestich pritomných a pripojených online členov hlasovali 
Za: 6 Proti : O Zdržal sa: O 

2/ Všeobecné záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č ..... .I2020NZN o určení 
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských 
zariadeniach a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole 
Pred ložený materiál prezentovala PaedDr. Marta Gerbocová, vedúca OŠ 

Dôvody zrušenia pôvodného a vytvorenia nového VZN: 
1. Od 1. januára 2021 nadobudne účinnosť článok I zákona Č. 209/2019 Z. z., ktorým 

sa menI a doplňa zákon Č. 24512008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisova ktorým sa 
menia a doplňajú niektoré zákony. Článok I bod 8 upravuje znenie § 28 ods. 5 
školského zákona nasledovne: "Výšku mesačného príspevku zákonného 
zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou určI obec 
všeobecne záväzným nariadením;31) tento príspevok sa určuje jednotnou sumou 
pre všetky deti prijaté do materskej školy. Mesačný príspevok sa uhrádza 
vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci." 
Z uvedeného vyplýva, že zriaďovateľ nemôže určiť rozdielnu výšku príspevku na 
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy napr. podra veku d ieťaťa, obdobia 
kalendárneho roka (tzv. prázdninová činnosť) atď. Sumy prispevku na čiastočnú 
úhradu výdavkov materskej školy je nevyhnutné zjednotiť. 

Berúc do úvahy zmenu skladby deti v materských školách (očakávaný nárast deti, 
pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné a tým aj bezplatné) a po 
prepočíta ni výpadkov na vlastných prijmoch MŠ bola stanovená suma mesačného 
poplatku 20 € . 

2. Mierne zvýšenie prispevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského 
klubu deti z 5,50 € na 8 € a zjednotenie sumy prispevku (pôvodne 5,50 € za prvé 
dieťa, 4,50 € na každé ďalšie dieťa): súčasný prispevok je pri prevádzkových 
nákladoch a zvyšovani platov pedagogických i nepedagogických zamestnancov 
(naposledy 1. 1. 2020) poddimenzovaný. Stanovenie rozdielnej výšky prispevku na 
základe počtu deti zákonného zástupcu môže byť napadnute ľné ako diskriminačné 
kritérium . 

3. Vypustenie náležitosti týkajúcich sa prijímania žiadosti o prijatie dieťaťa do 
materskej školy, ktoré zákon neumožňuie upravovať formou VZN (napr. miesto 
a čas podávania žiadostí určí riad iter MS po dohode so zriaďovaterom) a doplnenie 
článku k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
(napr. určenie presného času zápisu). 
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Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila prerokovať a schváliť materiál v MsZ, tak ako bol predložený v plnom 
znení. 
Hlasovanie: zo šiestich prítomných a pripojených online členov hlasoval i 
Za:6 Proti: O Zdržal sa: O 

3. Návrh na predaj prebytočného majetku , prenechanie majetku do nájmu 
a nakladanie s majetkovými právami mesta 
Predložený materiál prezentovala Ing . Renáta Todáková , vedúca oddelenia majetkovo -
právneho MsÚ. 

1.Prebytotnosť nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikulá$ na základe tI. 4 pfsm. aj Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikulá$ a predaj prebytotného nehnuteľného 

majetku mesta Liptovský Mikulá$ sp6sobom podľa § 9a ods. 8 pfsm. ej zákona t . 13811991 Zb. o majetku 

obcf v platnom znenI ako prlpad hodný osobitného zreteľa, vk. Ú. DemSnová - novovytvoreného pozemku 

parc . č. KN-C 875/4 (ako "diel 1") zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2, pod ra geometrického plánu 

Č. 47 457325-74/2020 , nachádzajúceho sa na ul. P. J. Kerna, v prospech Ing. Ľubomíra Andráš3, PhD. a 

manželky Ing. Daniely Andráiovej do BSM, obaja trvale bytom PalÚČ8nská 629/87, 031 01 Liptovský 

MikulM - Palúdzka, za kúpnu cenu 495 eur, (1. j. 45 eur/m2) . Účelom prevodu je zabezpečen ie si prlstupu 

k svojmu nehnuternému majetku, a to pozemku parc . č. KN-C 69/3, vo vlastníctve nadobúdaterov (LV č . 523) 

a s tým súvisiaca výmena starého oploten ia za nové oplotenie, osadenim posuvnej brány. Zostatková 

hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnietve k 30.11 .2020 predstavuje 0,65 eur, čo je 

0,050 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu sa podra Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Liptovsky M ikulá~ nachádza v zóne II ., pričom minimálna kúpna cena za 1 ml pozemku je 

v danej zóne stanovená na 33 eur/m2 - 66 eur/m2. 

Ide o prevod majetku mesta z dOvodu hodného osobitného zretera , na schvi!llenie ktorého je potrebný súhlas 

3/5 v~etkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na uradnej tabuli mesta a webovom 

sldle mesta. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

pozemok, ktorý je predmetom odpredaja sa nachádza pri pozemku parc . č . KN-C 69/3 a stavbe: .Rodinný 

dom" sup. Č . 97 postavenej na pozemku parc.č . KN-C 68 v podielovom spoluvlastnfctve žiadaterov (LV Č . 

523), pričom parcela č. KN~C 69/3 je bez prístupu; žiadatelia prevodom nadobudnú pozemok parc. Č . KN-C 

875/4 , č fm si zabezpeč ia prístup na pozemok parc. Č. KN-C 69/3; ide o prevod pozemku, na ktorom sa 

nachádza zeleny pás v tesnej bllzkosti miestnej komunikácie, ktorý je súčasťou verejného priestranstva; 

pozemok má pre svoj tvar a výmeru obmedzené samostatné využitie; pre mesto je nepotrebný; ide o prevod 

vlastníctva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu. 
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a práva vstupu za účelom prevádzkovania týchto sieti v prospech ŽSR ako budúceho oprávneného 

z vecného bremena v rozsahu vyznaCenom jednotlivými dielmi v zmysle geometrického plánu Č . 02112-

2812013. 

Riadna zmluva o zriadeni vecného bremena sa uzatvori do 60 dni po vyhotoveni porealizaCného 

geometrického plánu na určenie rozsahu vecného bremena, v rámci stavby: .Modernizácia železniCnej trate 

Žilina - Ko~ice úsek trate Liptovský Mikulá~ - Poprad - Tatry/mimoľ, ktorY vyhotovi na vlastné naklady 

budúci oprávnený z vecného bremena po vybudovani stavby na predmetnom pozemku. Strana opravnená 

z vecného bremena zaplati strane povinnej z vecného bremena za zriadenie a časovo neobmedzené 

využivanie práva uloženia predmetných inžinierskych sieti cez pozemok vo vlastnictve mesta jednorazovú 

odplatu stanovenú znaleckým posudkom v čase uzatvorenia riadnej zmluvy O zriadeni vecného bremena. 

Odplatu vyplatr budúci oprávnený z vecného bremena budúcemu povinnému z vecného bremena do 60 dni 

od povolenia vkladu vecného bremena do katastra nehnuternosti. 

Ide o uzatvorenie zmluvy pOdra § 9 ods. 2 plsm. e) zákona č . 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znen i". 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať a schváliť v MsZ tak ako bol 
predložený .. 
Hlasovanie: zo šiestich prítomných a pripojených online členov hlasovali 
Za:6 Proti : O Zdržal sa: O 

4/ Tarifa mestskej autobusovej dopravy Liptovský Míkuláš 
Predložený materíál prezentoval Ing. Gabriel Lengyel, vedúci dopravy a ŽP. 

Predmetom zmeny tarify meslskej autobusovej dopravy Liptovský Mikuláš je najmä 
zavedenie časových cestovných lístkov a to 5, 14 a 30 dňových . Táto zmena je ďalším 
krokom v rámci reformy mestskej autobusovej dopravy, ktorá začala v apríli 2019 a počas 
ktorej došlo k celkovej obmene vozidlového parku, k zavedeniu taktovej dopravy na trase 
Podbreziny - mesto, k radikálnej zmene cestovných poriadkov a k zahusteniu a 
napriameniu spojov na najvyťaženejších linkách. Súčasťou reformy je aj nábeh na nové 
smart technológie akou je mobilná aplikácia UBIAN a eshop dopravcu, cez ktoré je už v 
súčasnosti možné okrem iného napríklad online nabíjanie dopravných kariet. 
Práve prechod na nové smart technológie a možnosť online obsluhy dopravnej karty 
otvori l priestor na zavedenie časových lístkov, ktoré bude možné zakúpiť bez nutnosti 
fyzického vybavenia priamo u dopravcu. 
Cierom, okrem cenového zvýhodnenia pravidelných cestujúcich (ceny časových lístkov sú 
v prípade pravidelného cestovania mierne výhodnejšie ako platba dopravnou kartou za 
každú jazdu zvlášť) , je najmä získanie si pravidelných cestujúcich v MAD a tým 
zvyšovanie počtu prepravených osôb a teda ďalší krok ku konkurencieschopnosti MAD 
voči problémovej osobnej automobilovej doprave a k od rahčeniu vyťažených komunikácii 
osobnou automobilovou dopravou. 

Sturo\la 1989/41 , 031 42lipto\lský Mikuláš, tel: +421 44556 51 11-12, fax: +421 44 5621396. 
e-mail: Imikulas@mikulas.sk. IČO : 00315524 , DiČ : 2021031111 

7 



Dižka platnosti časových cestovných lístkov je nastavená tak aby vyhovovala jednak 
verejnosti , ktorá cestuje MAD celotýždňovo ako aj verejnosti , ktorá cestuje zvyčajne len 
cez pracovné dni. 5 dňový časový lístok naviac poskytuje možnosť platnosti v prípade 
období s častými štátnymi sviatkami alebo prázdninami. 
Ďalšou drobnou ale podstatnou zmenou je možnosť bezplatného prestupu v rámci MAD v 
pripade, ak k nemu dôjde v čase do 30 minút od nástupu cestujúceho na 1. spoj. Doteraz 
platilo, že v prípade prestupu v čase do 40 minút od nástupu na 1. spoj sa platilo polovičné 
cestovné. Bezplatný prestup bude platiť tak ako doteraz len v prípade zakúpenia lístka cez 
dopravnú kartu . Týmto krokom chceme vyjsť v ústrety najmä cestujúcim z mestských 
časti , ktorí pri cestovaní do iných mestských častí musia prestupovať na inú linku. 
Tarifa nadobudne účinnosť dňa 01 .02.2020. 
Materiál bol prerokovaný na Komisii dopravy, verejného poriadku a LP dňa 04 .12.2020 s 
odporúčanim na prerokovanie MsZ. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať a schváliť v MsZ tak, ako bol 
predložený. 
Hlasovanie: zo šiestich prítomných a pripojených online členov hlasovali 
Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O 

5/ Výsledky hospodárenia obchodných spoločnosti, v ktorých má mesto majetkovú 
účasť za rok 2019 
Predložený materiál prezentoval p. Ľubo~ Trizna, zástupca primátora .. 

Na základe programu rokovania mestského zastupiterstva predkladáme výsledky 

hospodárenia obchodných spoločnosti , v ktorých má mesto liptovský Mikuláš majetkovú 

účasť za rok 2019 v rozsahu údajov poskytnutých jednotlivými spoločnosťami. 

Za gramatickú a obsahovú správnosť informácie zodpovedajú jednotlivi 
spracovatelia dodaných správ. 

Mesto Liptovský Mikuláš malo k 31 .12.2019 majetkovú účasť v nasledovných 

obchodných spoločnostiach : 

1. Televizia liptov, a.s. 

2. FIN.M.O.S, a.s. 

3. liptovská vodárenská spoločnosť , a.s. 

4. LMT, a.s. 

5. Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 

6. Tranoscius ,a.s. 

7. Mestské športové zariadenia , s.r.o. 
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K bodu "Výsledky hospodárenia obchodných spoločností , v ktorých má mesto 

majetkovú účasť za rok 2019 predkladáme spracovaný prehrad hospodárskych 

výsledkov v zmysle účtovných dokladov k 31 . 12.2019, ktoré boli mestu Liptovský 

Mikuláš predložené jednotlivými obchodnými spoločnosťami a k 29.2.2020 za 

spoločnosť TRANOSCIUS, a.s. 

1, Televízía Liptov, a. s. 

1.4. Hospodársky výsledok : 

UKAZOVATEĽ € 

Výnosy 105775,00 

Náklady 106277,00 

Hospodársky výsledok po zdanení -502 ,00 
. . . - . 
Učtovne doklady: Vyrocná správa , Suvaha k 31 . 12. 2019 . 

Výsledky hospodárenia spoločnosti boli prerokované na Valnom 

zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.10.2020. 

2. FIN.M.O,S., a. s. 

1.4. Hospodársky výsledok : 

Ukazovateľ € 

Výnosy 2.556.150,00 

Náklady 2.894.532,00 

Hospodársky výsledok po zdanení -338.382 ,00 

- . . 
Uctovné doklady: Vyročná správa, Suvaha k 31 . 12. 2019. 

Straty z hospodárenia FINMOS-u sa generujú tým, že FIN MOS osvetlenie 
odpisuje, keďže ho eviduje vo svojom majetku až do času , kým mestá/obce 
nesplatia jeho obstarávaciu cenu a HIM sa nevyradí z účtovnej evidencie 
spoločnosti. 

Hospodársky výsledok bol ovplyvnený aj týmito faktormi : 
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Ukončením projektov financovania piatich projektov, ktoré neprodukujú 
postačujúce výnosy za súčasného pretrvávania nákladových, predovšetkým 
odpisových nákladov 
Dramatickým znížením efektívnosti nákupu elektriny v aktuálnom 
energetickom segmente 
Nárastom nákladov na odstránenie porúch, ktoré sa týkali tých častí siete, 
ktoré neboli dotknuté modernizáciou, predovšetkým v časti káblových 
rozvodov 

V sledovanom roku opätovne bola udržiavaná maximálna úspora v spotrebe 
elektrickej energie zo strany miesUobci (v sieťach VO), čo malo za následok 
výpadok v príjmoch/nákladoch za dodanú elektrinu cca 1,0 GWh oproti hladine 
príkonu zabudovaných zariadeni. 

Všetky úvery, vrátane úrokov sú splácané bez omeškania a v tennínoch, 
stanovených príslu~nými zmluvnými predpismi. 

Na základe návrhov niektorých akcionárov prednesených na valnom 
zhromaždení konanom dňa 10.8.2020 spoločnosť predloži la návrh na zníženie 
základného imania spoločnosti za účelom vysporiadania celej neuhradenej straty 
spoločnosti z minulých obdobi. 

Výsledky hospodárenia spoločnosti boli prerokované na Valnom zhromaždení, ktoré 

sa uskutočnilo 

10.8.2020. 

3. Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. 

3.4. Hospodársky výsledok: 

Ukazovateľ € 

Výnosy 11 .671,623,00 

Náklady 11 .717.279,00 

Hospodársky výsledok po zdanení: -45.656,00 
, . , 

Učtovné doklady. Vyročná sprava, Suvaha k 31.12 . 2019. 

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. splnila plánovaný kladný výsledok 

hospodárenia pred zdanením v súlade s dlhodobým strategickým plánom. 
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Výsledok hospodárenia po zdaneni k 31.12 .2019 vznikol po zaúčtovani 

odloženej dane z prijmov. Povinnosť účtovať odloženú da~ z prijmov sa vzťahuje 

na účtovné jednotky, ktoré musia mať podľa § 19 Zákona o účtovnietve účtovnú 

závierku overenú audítorom. 

Výsledky hospodárenia spoločnosti boli prerokované na Valnom 

zhromaždeni, ktoré sa uskutočn ilo dňa 28.05.2020. 

4. LMT, a. s. 

4.4. Hospodársky výsledok: 

Ukazovateľ € 

Výnosy 5,126.524 ,00 

Náklady 4,685.653,00 

Hospodársky výsledok po zdaneni: 440.871 ,00 
. . . , , 

Učtovne doklady. Vyročna sprava, Suvaha k 31 , 12, 2019, 

Výsledky hospodárenia spoločnosti boli prerokované na Valnom 

zhromaždeni , ktoré sa uskutočni lo d~a 03, 06. 2020, 

5, Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a, s, (ďalej "MH K" ) 

5.4. Hospodársky výsledok: 

Ukazovateľ € 

Výnosy 1,023.244,00 

Náklady 1.407.683,00 

Hospodársky výsledok po zdanení: -384.439,00 
, , 

Učtovné doklady: Vykaz ziskov a strát, Suvaha k 31. 12, 2019, 

Výsledky hospodárenia MHK 32 boli prerokované na Valnom zhromaždeni 

MHK 32 , ktoré sa uskutočni lo d~a 30, 09. 2020. 

6. Tranoscius, a. s. 

6.3. Hospodársky výsledok: 

I Ukazovateľ € 
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Výnosy 543,536,00 

Náklady 704.046,00 

Hospodársky výsledok po zdaneni: -160.510,00 
. 

Učtovné doklady: Vykaz ziskov a strát, Suvaha k 29. 2. 2020 . 

Výsledky hospodárenia spoločnosti boli prerokované na Valnom 

zhromaždeni , ktoré sa uskutočnilo dňa 26.06.2020. 

7. Mestské športové zariadenia, s.r.o. 

7.3. Hospodársky výsledok : 

Ukazovateľ 

Výnosy 

Náklady 

Hospodársky výsledok po zdanenl: 

€ 

. . 
Učtovne doklady: Vykaz ziskov a strát, Suvaha k 31 . 12. 2019 . 

69,202,00 

56,853,00 

12,349,00 

Výsledky hospodárenia spoločnost i boli prerokované na Valnom 

zhromaždeni , ktoré sa uskutočnilo dňa 14.02.2020. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila prerokovať a schváliť materiál v MsZ v takom zneni, vakom bol 
predložený. 
Hlasovanie: zo šiestich pritomných a pripojených online členov hlasovali 
Za: 3 Proti: 3 Zdržal sa: O 
Keďže bol počet hlasov za a proti rovnaký, predseda komisie Ing. Rudolf Urbanovič 
v súlade s rokovacim poriadkom v článku VII. bod 5 rozhodol svojim hlasom o schváleni 
hore uvedeného uznesenia. 

6 .Návrh na schválenie podmienok a fínancujúcej banky k úveru na realizáciu stavby 
,,50-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba - prepracovanie" 
Predložený materiál prezentovala PhDr. Marcela Jašková , vedúca finančného odboru 

Prijatie a načerpanie dlhodobého splátkového bankového úveru z úverovej linky CEB 
(Council of Europe Development Bank) vo výške 1 650000,- eur na krytie kapitálových 
výdavkov !kapitálového transferu! pre prispevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby 
mesta liptovský Mikuláš I ČO: 183636 v súvislosti so stavbou "SO-04 Zakrytie a 
rekultivácia skládky Veterná Poruba - Prepracovanie" so splatnosťou na desať rokov 
v Slovenskej sporiteľn i , a.s. s fixnou úrokovou sadzbou 0,17% p.a., pričom banka 
nepožaduje žiadne zabezpečenie poskytnutého úveru. V indikativnej ponuke financovania 
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si banka neuplatňuje záväzkovú proviziu , spracovateľský poplatok za poskytnutie úveru je 
0,- eur, poplatok za nedočerpanie úveru sa neuplatňuje , správa úveru sa neuplatňuje . 

2. zmenu rozpočtu na rok 2020 

a) povolené prekročen ie finančných operácii - zvýšenie prijmových finančných 
operácii na položke 513002 - Úver - skládka TKO Veterná Poruba v sume 
450000 eur, 

b) povolené prekročenie kapitálových výdavkov - zvýšenie kapitálových 
výdavkov na položke 721001 - Transfer VPS (kapitálový) - skládka TKO 
Veterná Poruba - prekrytie skládky v sume 450 000 eur. 

c5 ; 
;:: 

Progr. SUMA 
~L FK EK NÁZOV a. ; 

" 
Podprogr. veur 

a) 52 513002 Úver - skládka TKO Veterná Poruba +450000 

Transfer VPS (kapitálový) - skládka 
b) 52 0510 721001 06.2 TKO Veterná Poruba - prekrytie +450000 

skládky 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať a schváliť v MsZ v takom znen í, 
vakom bol predložený. 
Hlasovanie: zo šiestich prítomných a pripojených online členov hlasovali 
Za: 3 Proti: 1 Zdržal sa: 2 
V prípade takéhoto hlasovania predseda komisie Ing. Rudolf Urbanovič v súlade 
s rokovacím poriadkom v článku VII. bod 5 rozhodol svojím hlasom o schváleni hore 
uvedeného uznesenia. 

7. Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k investičnému úveru 
a preklenovaciemu úveru na realizáciu projektu "Podpora rekonštrukcie a výstavby 
atletického štadióna v Liptovskom Mikuláši 
Predložený materiál prezentovala PhDr. Marcela Jašková , vedúca finančného odboru. 

Mesto Liptovský Mikuláš sa zapojilo do projektu "Podpora rekonštrukcie a výstavby 
atletického štadióna v Liptovskom Mikuláši". 
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Jedná sa o prijatie a načerpanie krátkodobého preklenovacieho úveru vo výške 80 000,
eur na krytie kapitálových výdavkov na projekt .Podpora rekonštrukcie a výstavby 
atletického štad ióna v Liptovskom Mikuláši" so splatnosťou 31 .12.2021 v Slovenskej 
sporite ľni , a.s. s variabilnou úrokovou sadzbou 12M EURIBOR+marža 0,17% p.a., pričom 
banka nepožaduje žiadne zabezpečenie poskytnutého úveru. V indikativnej ponuke 
financovania si banka neuplatňuje záväzkovú províziu, spracovateľský poplatok za 
poskytnutie úveru je 0,- eur, poplatok za nedočerpanie úveru sa neuplatfIuje, správa úveru 
sa neuplatňuje . 

Zmena rozpočtu na rok 2020 

a) povolené prekročenie finančných operácii - zvýšenie prijmavých finančných operácii na 
položke 513001 - Úver - Preklenovací - Atletický ovál v sume 80 000 eur, 
b) povolené prekročenie kapitálových výdavkov - zvýšenie kapitálových výdavkov na 
položke 717001 - Real izácia nových stavieb - Atletický ovál , preklenovací úver v sume 
80000 eur. 

..: f= Progr. SUMA o 1;: u FK EK NAzov "-, ><: Podprogr. veur 

a) 52 513001 Úver - Preklenovací - Atletický ovál +80000 

b) 52 0474 717001 17.2 Realizácia nových stavieb - Atletický 
+80000 ovál, preklenovací úver 

Jedná sa o prijatie a načerpanie dlhodobého splátkového úveru z úverovej linky CEB 
(Council of Europe Development Bank) vo výške 280 000,- eur na krytie kapitálových 
výdavkov na projekt " Podpora rekonštrukcíe a výstavby atletického štadióna v 
Liptovskom Mikuláši" so splatnosťou 31.12.2031 v Slovenskej sporite ľni , a.s. s fixnou 
úrokovou sadzbou 0,18% p.a., pričom banka nepožaduje žiadne zabezpečenie 

poskytnutého úveru. V indikatívnej ponuke financovania si banka neuplatňuje záväzkovú 
províziu , spracovateľský poplatok za poskytnutie úveru je 0,- eur, poplatok za 
nedočerpanie úveru sa neuplatňuje , správa úveru sa neuplatňuje . 
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Zmena rozpočtu na rok 2020 

a) povolené prekročenie finančných operácii - zvýšenie príjmových finančných operácíi na 
položke 513002 - Uver - Atletický ovál v sume 280 000 eur, 
b) povolené prekročenie kapitálových výdavkov - zvýšenie kapitálových výdavkov na 
položke 717001 - Realizácia nových stavieb - Atletický ovál, úver v sume 280 000 eur. 

:5 ~ 
f- progr. SUMA 
~u FK EK NAzov Cl. ; 

'" 
Podprogr. veur 

a) 52 513002 Úver - Atletický ovál +280000 

b) 52 0474 717001 17.2 Realizácia nových stavieb - Atletický +280000 
ovál, úver 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať a schváliť v MsZ v takom znen í, ako 
bol akom predložený, 
Hlasovanie: z piatich prítomných a pripojených online členov hlasovali 
Za : 3 Proti: O Zdržal sa: 2 

8, Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Míkuláš za rok 2019 
Predložený materiál prezentovala PhDr. Marcela Jašková, vedúca finančného odboru, 

Mesto má v zriaďovaterskej pôsobnosti 20 rozpočtových organizácií a 2 príspevkové 

organizácie, V konsolidovanom celku mesta sú 3 obchodné spoločnosti , ktorých 

zakladateľom je mesto Liptovský Mikuláš - Televízia Liptov a.s., Mestský hokejový klub 32 

Liptovský Mikuláš, a,s" s podielom 100 % a Mestské športové zariadenia, s.r.o. s 90 % 

pOdielom mesta liptOVSký Mikuláš. Pridruženou účtovnou jednotkou je Liptovská 

vodárenská spoločnosť, a,s" v ktorej má mesto podiel 44,2582%, 

Mesto Liptovský Mikuláš vrátane organizácií , ktoré vstupujú do konsolidovaného celku 

dosiahli k 31,12,2019 nasledovné výsledky: 

celkové výnosy vo výške 31 605643,69 eur, 

celkové náklady vo výške 31 969 100,63 eur, 

výsledok hospodárenia po zdanení vo výške -380 478,23 eur, 

celkové aktiva vo výške 100622565,61 eur, 

celkové pasíva vo výške 100622565,61 eur. 
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Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2019 a konsol idovaná výročná správa za rok 

2019 boli overené v súlade so zákonom Č. 431 /2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať a schvá liť v MsZ v takom znení, ako 
bol predložený. 
Hlasovanie: z piatich pritomných a pripojených online členov hlasovali 
Za:5 Proti:O Zdržal sa:O 

9. rózne 
Pripomienky Ing. D. Droppovej PhD. k jednotlivým bodom programu: 

Žiada doplniť materiál k Výsledkom hospodárenia obchodných spOločnosti o súvahové 

ukazovatele, minimálne o výšku majetku a vlastného imania v pripadoch, keď spoločnosť 

je predlžená I napr. MHK32/ , aby sa uviedli konkrétne opatrenia na zlepšenie finančnej 

situácie aj s ich kvantifikáciou - s plánom, ako sa zlepši výsledok hospodárenia a výška 

vlastného imania po prijatých opatreniach. ram kde bol kladný výsledok hospodárenia je 

potrebné uviesť, aké bolo jeho rozdelenie a koľko bol pr/jem do rozpočtu mesta I jedná sa 

o LMT! 

Žiada, aby návrh zápisnice bol odsúhlasený členmi komisie 

Žiada, aby sa pripravil rokovaci poriadok tak, aby zohľadňoval on - line zasadnutie tak, aby 

boli dodržané základné demokratické principy. Uviedla, že každé on -line zasadnutie je na 

hrane, keĎŽe pravidlá s nim nerátajú a ak by sa išlo cez počet členov komisie, ktori sa 

skutočne zasadnutia zúčastnia, tak ani jedno zasadnutie nemá potrebni počet účastnikov 

na to, aby bolo uznášania schopné. 

Na záver zasad nutia komisie predseda komisie Ing. Rudolf Urbanovič poďakoval členom za 
účasť. 

Zapísala: Ľubica Kubovčíková v,r. 
V Liptovskom Mikuláši 10.1 2.2020 

Overil : Ing. Rudolf Urbanovič 
predseda 
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