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Návrh na uznesenie 

Mestského  zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 30.01.2014 

 

K bodu:  Dodatok č. 2 k Pravidlám rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie: 
informáciu o novele zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, z ktorých vyplynula potreba 
upraviť niektoré ustanovenia Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský 
Mikuláš. 
 

II. konštatuje že: 
-komisia finančná, majetkovoprávna a cestovného ruchu dňa 13.01.2014 na svojom 
zasadnutí bola oboznámená s tým, že bude predložený dodatok Pravidiel rozpočtového 
hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš bez dopadu na rozpočet mesta LM na rokovanie 
MsZ z dôvodu novely zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy, 
-mestská rada dňa 20.01.2014 na svojom zasadnutí prerokovala materiál a odporučila 
ho predložiť na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu. 
 

III. schvaľuje: 

Dodatok č. 2 k Pravidlám rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 
23.06.2011 účinné dňa 01.07.2011 v znení dodatku č.1 zo dňa 15.12.2011 účinného 
dňa 01.01.2012 s účinnosťou od 31.01.2014 ktorý je prílohou tohto uznesenia. 
  

IV. ukladá: 
Ing. Jane Mikušiakovej vypracovať úplné znenie Pravidiel rozpočtového hospodárenia 
mesta Liptovský Mikuláš. 
Termín:  07.02.2014 
 

   
Dôvodová správa 

 
Predkladáme návrh Dodatku č. 2 Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš. 
Dodatkom sme reagovali na  zmeny z dôvodu noviel zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudli účinnosť 
01.01.2014. Navrhovaná úprava zákona č. 583/2004 Z.z. vychádza z poznatkov praxe. 
V nadväznosti na vnútorné členenie rozpočtu obce a VÚC, ktoré obsahuje okrem príjmov 
a výdavkov i časť finančných operácií, bolo potrebné začleniť  medzi rozpočtové opatrenia aj 
zmeny rozpočtu, ktoré sa týkajú finančných operácií. Rozpočtové opatrenia ktoré sú v § 14 ods. 2 
sú zhodné s terminológiou v zákone č. 523/2004 Z.z. – ide o druhy rozpočtových opatrení 
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označených ako „povolené prekročenie alebo viazanie“, ktorými sa vykonáva zvýšenie alebo 
zníženie výdavkov, príjmov a tiež finančných operácií. Zmeny v dodatku č.2 k Pravidlám 
rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš sa týkajú zosúladenia pojmov v súlade so 
schválenými  novelami už spomínaných zákonov, pričom kompetencie týkajúce sa výšky limitu 
zmien rozpočtu medzi primátorom, mestským zastupiteľstvom a riaditeľmi rozpočtových 
a príspevkových organizácií sa nemenia.  
Pre názornosť navrhovaných zmien prílohou č. 1 materiálu  sú úplné Pravidlá rozpočtového 
hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš, kde je prehľadne vyznačený nový návrh oproti súčasnému 
zneniu Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš. 
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Príloha č. 1 

Vyznačenie zmien dodatku č. 2 v úplnom znení 
Úplné znenie Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta LM zo dňa 23.06.2011 účinné dňa 
01.07.2011  v znení dodatku č. 1 zo dňa  15.12.2011 účinného dňa 01.01.2012  a dodatku č. 2 
zo dňa 30.01.2014 účinného dňa 31.01.2014. 

 
 
               Mesto Liptovský Mikuláš    
 
 Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši v súlade s § 11 ods.4, písm. b) zák. č. 369/90 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zák. NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej  samosprávy, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
v znení neskorších predpisov  
 

V y d á v a 
 

Pravidlá rozpočtového hospodárenia  mesta Liptovský Mikuláš 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
1) Tieto pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta (ďalej len Pravidlá)upravujú   

a) postavenie, funkciu a zostavenie rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš, 
b) rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta, 
c) rozpočtové  opatrenia  v rozpočte  rozpočtovej organizácie,  
d) rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie mesta,  
e) finančný  vzťah  rozpočtovej  organizácie k rozpočtu  zriaďovateľa, 
f) finančný vzťah príspevkovej organizácie k rozpočtu zriaďovateľa , 
g) tvorbu a použitie mimorozpočtových peňažných fondov mesta, 
h) tvorbu a použitie mimorozpočtových peňažných fondov príspevkových organizácií mesta,  
i) finančné usporiadanie záverečného účtu mesta,  
j) finančné usporiadanie hospodárskeho výsledku príspevkovej organizácie 
k) kontrolu hospodárenia s rozpočtovými a mimorozpočtovými finančnými prostriedkami 

2) Tieto Pravidlá sa vzťahujú na hospodárenie rozpočtu mesta, rozpočtových a príspevkových 
organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto Liptovský Mikuláš. 

 
§ 2 

Rozpočet mesta 
 

1) Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia mesta v príslušnom     
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom 
roku. 

2) Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. 
3) Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. 
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4) Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým 
a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim na 
tomto území, vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo 
všeobecne záväzných nariadení mesta , ako aj zo zmlúv. Zahŕňa tiež finančné vzťahy k štátnemu 
rozpočtu, k rozpočtu vyššieho územného celku a k rozpočtom iných obcí. Súčasťou rozpočtu mesta 
sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov mesta 
a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. 

5) Rozpočet mesta obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorých je 
mesto zriaďovateľom a k právnickým osobám ktorých je zakladateľom. 

6) Rozpočet mesta na nasledujúci rozpočtový rok schvaľuje mestské zastupiteľstvo do 31.decembra 
bežného roka. V prípade, že rozpočet v tomto termíne nie je schválený, mesto sa riadi až do 
schválenia rozpočtu rozpočtovým provizóriom, v zmysle §11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.  

7) Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, 
a to najmä na úradnej tabuli mesta v priestoroch MsÚ a na webovom sídle mesta, aby sa k nemu 
mohli obyvatelia mesta vyjadriť. 

8) Zmeny rozpočtu schvaľuje mestské zastupiteľstvo, resp. primátor mesta podľa kompetencií 
určených týmito  Pravidlami.  

 
§ 3 

Príjmy a výdavky rozpočtu mesta 
 

1) Rozpočet mesta obsahuje: 
a) príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy mesta, 
b) finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, 
c) finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám. 

 
2) Príjmy rozpočtu mesta sú: 

a) výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitných predpisov, 
b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku mesta a z činností mesta a jeho 

rozpočtových organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona, 
c) výnosy finančných prostriedkov mesta, 
c) úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov mesta, 
d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené mestom, 
e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech mesta, 
f) podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu, 
g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so 

zákonom o štátnom rozpočte na  príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov, 
h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný 

rozpočtový rok, 
i) účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku, alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu 

zmlúv podľa osobitných predpisov, 
j) prostriedky z Európskej únie a iné  prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel, 
k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi. 

 
3)   Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť aj: 

a) prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov, 
b) zisk z podnikateľskej činnosti, 
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b) prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení, 
c) návratné zdroje financovania, 
d) združené prostriedky. 

 
4)   Výdavky z rozpočtu mesta sú: 

a) záväzky mesta vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, 
b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností mesta podľa osobitných predpisov a na činnosť 

rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorých je zriaďovateľom, 
c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, 
d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mesta a majetku iných osôb, 

ktorý mesto užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov, 
e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, prípadne s 

ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti mesta vrátane záväzkov 
vzniknutých zo spoločnej činnosti, 

f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce mesta, 
g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, 
h) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných mestom a na výdavky na úhradu 

výnosov z nich, 
i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi. 

 
5)   Z rozpočtu mesta sa môžu poskytovať dotácie: 

a) právnickým osobám, ktorých je zakladateľom mesto a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom 
záujme alebo v prospech územia mesta Liptovský Mikuláš, 

b) právnickým osobám neuvedeným v bode a) a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo 
alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, 
alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, môže mesto poskytnúť dotáciu za podmienok 
ustanovených všeobecne záväzným nariadením mesta len na podporu všeobecne prospešných 
služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania 
a zamestnanosti, 

c) v rozpočte mesta na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky podľa bodu a) a b) rozpočtujú na 
konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Na dotácie, ktoré sa poskytujú 
grantovým systémom sa v rozpočte vyčlení celkový objem prostriedkov. Všetky poskytnuté 
dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta a ich poskytnutím nemožno zvýšiť 
celkový dlh mesta. 

 
§ 4 

Rozpočtový proces 
 

1) Rozpočet mesta sa zostavuje za každý rozpočtový rok. 
2) Rozpočet mesta sa zostavuje v súlade s platnou právnou úpravou na tri rozpočtové roky ako tzv. 

viacročný rozpočet. Viacročný rozpočet tvoria: 
a) rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok, 
b) rozpočet mesta na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku, 
c) rozpočet mesta na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b). 

Príjmy a výdavky viacročného rozpočtu uvedeného v odseku 2 písmena b) a c) nie sú záväzné. 
3) Rozpočtový proces sa riadi internou smernicou na spracovanie návrhu rozpočtu mesta, ktorú 

schvaľuje primátor mesta. 
4) Na rozpočtovom procese sa podieľajú: 
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a) mestský úrad, 
b) rozpočtové a príspevkové organizácie mesta, 
c) primátor a zástupcovia primátora mesta, 
d) komisie mestského zastupiteľstva, 
e) mestská rada, 
f) mestské zastupiteľstvo. 

5) Rozpočet mesta sa vnútorne člení na: 
a) bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet, 
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet, 
c) finančné operácie. 

6) Rozpočet mesta sa zostavuje vo výdavkovej časti ako programový rozpočet. 
7) V rozpočte mesta sa používa rozpočtová klasifikácia vydávaná Ministerstvom financií SR. 
8)   Rozpočet mesta je zostavovaný ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet je povinne 

zostavovaný ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet môže byť zostavený ako 
schodkový, ak tento schodok je možné kryť zostatkami finančných prostriedkov mesta z minulých 
rokov, návratnými zdrojmi financovania, prípadne prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom 
rozpočtovom roku. Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, 
možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania. 

9) Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných 
fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa 
považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu mesta a ich splátky, 
vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú 
súčasťou príjmov a výdavkov  rozpočtu mesta. 

 
§5 

Rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta 
 

1)   Rozpočtové prostriedky na príslušný rozpočtový rok môžu byť použité iba do konca rozpočtového 
roka a len na účely, na ktoré boli v rozpočte schválené s výnimkou prostriedkov štátneho rozpočtu 
a prostriedkov Európskej únie poskytnutých na kapitálové výdavky, ktoré je možné použiť aj 
v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na určený účel. V nasledujúcom 
rozpočtovom roku môžu byť použité aj finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky, 
ktoré boli poskytnuté po 1. októbri rozpočtovaného roka. Možno ich použiť do 31.marca 
nasledujúceho rozpočtového roka na bežné výdavky s výnimkou miezd a ostatných osobných 
vyrovnaní. 

2)    Ak vznikne v priebehu roka potreba úhrady výdavku, ktorý nie je v rozpočte  plánovaný, je možné 
úhradu realizovať na základe zmeny rozpočtu. 

3)    Zmeny rozpočtu sú v priebehu rozpočtového roka vykonávané rozpočtovými opatreniami, ktorými 
sú: 
3.1. presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a celkové výdavky: 
a) presun medzi položkami výdavkov v rámci programu a presun medzi položkami výdavkov 

medzi programami,  
b) presun medzi položkami príjmov. 

3.2. povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov: 
a) zvýšenie rozpočtu zapojením vyšších rozpočtových príjmov, 
b) zvýšenie rozpočtu zapojením mimorozpočtových prostriedkov, 
c) zvýšenie rozpočtu z dôvodu získania účelovej dotácie, transferu alebo daru, 
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d) zvýšenie rozpočtu z dôvodu prijatia úveru. 
  3.2.        povolené prekročenie a viazanie príjmov 

a) povolené prekročenie príjmov zapojením vlastných vyšších rozpočtových príjmov, 
b) povolené prekročenie príjmov získaním účelovej dotácie, transferu alebo daru, 
c) viazanie príjmov 

 
3.3. viazanie rozpočtových prostriedkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením    rozpočtovaných 

príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu: 
a) v prípade neplnenia príjmov, 
b) v prípade časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta. 

3.3.       povolené prekročenie a viazanie výdavkov 
a) povolené prekročenie výdavkov, 
b) viazanie výdavkov. 

3.4.       povolené prekročenie a viazanie finančných operácií. 
a)  povolené prekročenie príjmových finančných operácií   s výnimkou prevodov z  
      mimorozpočtových fondov a prijatia návratných zdrojov financovania, 
b) povolené prekročenie príjmových finančných operácií – prevody z mimorozpočtových 
     fondov a prijatie návratných zdrojov financovania, 
c)  povolené prekročenie výdavkových finančných operácií, 
d)  viazanie finančných  operácií 

 
4)    Rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta schvaľuje : 

 
4.1.     Mestské zastupiteľstvo :  

      a) zmeny rozpočtu nad 20.000.- € v jednotlivých prípadoch podľa bodu 3.1. a bodu   3.2., 
písm. a),  

      b)  zmeny rozpočtu bez ohľadu na ich výšku podľa ods. 3.2. písm. b) a d). 
      a)zmeny rozpočtu nad 20.000,- eur v jednotlivých prípadoch podľa bodu 3.1. , 3.2. a), 3.3. a),  
          3.4. a) c). 
      b)zmeny rozpočtu bez ohľadu na ich výšku podľa ods. 3.4. b). 

 
4.2. Primátor mesta 

a. zmeny rozpočtu do 20.000.- € vrátane ,v jednotlivých prípadoch podľa  ods. 3.1. a bodu    
3.2. písm. a), 

b) zmeny rozpočtu bez ohľadu na ich výšku podľa bodu 3.2. písm. c), 
c) viazanie rozpočtových prostriedkov podľa bodu 3.3. písm. a) a b). 

                      a) zmeny rozpočtu do 20.000,- eur vrátane, v jednotlivých prípadoch podľa ods. 3.1., 3.2. 
a),3.3. a),3.4. a) c), 

                      b) zmeny rozpočtu bez ohľadu na ich výšku podľa bodu 3.2. b), 
                      c) viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií  podľa bodu 3.2. c), 3.3. b), 3.4. d). 
 
5)     O vykonaných rozpočtových opatreniach vedie mesto operatívnu evidenciu. Polročne pri hodnotení 

výsledkov hospodárenia informuje mestské zastupiteľstvo o rozpočtových opatreniach prijatých 
primátorom mesta.  
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§6 
Rozpočtové opatrenia v rozpočte rozpočtovej organizácie 

 
1)  Ak v priebehu  roka  vznikne  potreba  úhrady výdavkov, ktoré  nie sú  v rozpočte organizácie 

zabezpečené,  možno  úhradu  realizovať  po  uskutočnení  zmeny rozpočtu: 
a) presunom  medzi   podpoložkami  výdavkov, 
b) zvýšením rozpočtu zapojením vyšších vlastných rozpočtových príjmov, 
c) zvýšením rozpočtu zapojením získaného grantu alebo daru. 
a)presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy 
a celkové výdavky, 
b)povoleným prekročením príjmov – vlastných príjmov,  

        c) povoleným prekročením príjmov - grantu alebo daru. 
2)   Povolené  prekročenie  rozpočtu  výdavkov môže  byť schválené v prípadoch  nevyhnutných výdavkov 

nezabezpečených  v rozpočte  a za predpokladu možnosti  krytia   týchto  výdavkov   príjmami 
zriaďovateľa.   

3)    Viazanie príjmov a rozpočtových výdavkov je časové a vecné obmedzenie ich použitia a je ho možné 
použiť    v prípade: 

 a) neplnenia príjmov, 
        b) časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta. 
  
4)   Rozpočtové opatrenia v rozpočte rozpočtovej organizácie schvaľuje : 
 

4.1. Mestské zastupiteľstvo :  
a) zmeny rozpočtu nad 20.000,-€ v jednotlivých prípadoch podľa ods.1. písm. a),b),  

                  b)  povolené prekročenie   nad  20.000,- € v jednotlivých prípadoch. 
                  b) povolené prekročenie výdavkov nad 20.000,- eur podľa ods. 2. 
 
        4.2. Primátor mesta 

a) zmeny rozpočtu nad 3. 300,- € do 20.000,- € vrátane, v jednotlivých prípadoch podľa ods.1 
písm. a), b),  

b) povolené prekročenie  do  20.000,- € vrátane, v jednotlivých prípadoch, 
b) povolené prekročenie výdavkov do  20.000,- € vrátane, v jednotlivých prípadoch podľa ods.2, 
c) viazanie rozpočtových prostriedkov podľa ods. 3 a) a b), 
c) viazanie príjmov a výdavkov podľa ods. 3 a) a b). 
 

        4.3.   Riaditeľ organizácie: 
a) zmeny rozpočtu podľa ods. 2 písm. a) a b) pri dodržaní záväzných ukazovateľov  a pri 

zabezpečení vecných úloh určených organizácii  jej zriaďovateľom:  do 3.300 ,-€ vrátane, 
v jednotlivých prípadoch,  

a) zmeny rozpočtu podľa ods. 1 písm. a) b) pri dodržaní záväzných ukazovateľov  a pri 
zabezpečení vecných úloh určených organizácii  jej zriaďovateľom:  do 3.300 ,-€ vrátane, 
v jednotlivých prípadoch,  

b) zmeny rozpočtu bez ohľadu na ich výšku podľa ods. 1) písm. c). 
 

5)  O vykonaných rozpočtových opatreniach vedie rozpočtová organizácia  operatívnu evidenciu. 
Polročne pri hodnotení výsledkov hospodárenia informuje  mestské zastupiteľstvo o rozpočtových 
opatreniach prijatých primátorom mesta a riaditeľom organizácie.  
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 § 7 
Rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie 

 
1) Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte zabezpečená, možno úhradu 

realizovať  nasledovnými zmenami rozpočtu : 
a) presun medzi položkami výdavkov v rámci programu,  
b) presun medzi podpoložkami príjmov,  
c) zvýšenie rozpočtu zapojením vyšších vlastných rozpočtových príjmov, 
d) zvýšenie rozpočtu zapojením mimorozpočtových prostriedkov, 
e) zvýšenie rozpočtu z dôvodu získania účelovej dotácie, grantu alebo daru,  
a)presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy 
a celkové výdavky, 
b)povolené prekročenie príjmov – vlastných príjmov, 
c)povolené prekročenie výdavkov, 
d)povolené prekročenie príjmov – mimorozpočtových prostriedkov, 
e)povoleným prekročením príjmov – z dôvodu získania účelovej dotácie, grantu alebo daru. 

 
2) Zmeny rozpočtu v príspevkovej organizácii schvaľuje:  

 
2.1. Mestské zastupiteľstvo  

a) zmeny rozpočtu podľa ods. 1 písm. a),  b), c),  nad  20.000,- € v jednotlivých prípadoch, 
pokiaľ celkový rozpočet organizácie presahuje 1 659 600,- €, 

b) zmeny rozpočtu podľa písm. 1. a), b), c),  nad  20.000,- € v jednotlivých prípadoch, pokiaľ  
     celkový rozpočet organizácie nepresahuje 1 659 600,- €,  
c) zmeny rozpočtu podľa ods. 1 písm. d) bez ohľadu na ich výšku.  

 
2.2. Primátor mesta 

a) zmeny rozpočtu podľa ods.1) písm. a), b), c), od 6.600,- € do 20.000.- € vrátane 
v jednotlivých   prípadoch, pokiaľ celkový rozpočet organizácie presahuje 1 659 600,-€, 

b) zmeny rozpočtu podľa ods.1) písm. a), b), c), od 3.300,- €  do 20.000.- € vrátane, 
v jednotlivých prípadoch, pokiaľ celkový rozpočet organizácie nepresahuje 1 659 600,-€, 

 
2.3. Riaditeľ organizácie 

 Zmeny rozpočtu podľa ods. 1 písm. a), b), c) pri dodržaní záväzných ukazovateľov určených   
zriaďovateľom:  
a) do   6.600,- €  vrátane, v jednotlivých prípadoch, pokiaľ celkový rozpočet organizácie presahuje 
    1 659 600,- €, 
b)do 3.300,- € vrátane, v jednotlivých prípadoch, pokiaľ celkový rozpočet organizácie    

nepresahuje 1.659 600,- €. 
c) zmeny rozpočtu bez ohľadu na ich výšku podľa odst. 1) písm. e). 

 
3)  O vykonaných rozpočtových opatreniach vedie  príspevková organizácia  operatívnu evidenciu. 

Polročne pri hodnotení výsledkov hospodárenia informuje mestské zastupiteľstvo o rozpočtových 
opatreniach prijatých primátorom mesta a riaditeľom príspevkovej organizácie.  
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§  8 
Finančný  vzťah  rozpočtovej  organizácie k rozpočtu  zriaďovateľa 

 
1) Rozpočtová  organizácia  je  právnickou  osobou   mesta,  ktorá  je svojimi   príjmami a výdavkami  

zapojená  na  rozpočet  mesta. Hospodári  samostatne  podľa   schváleného  rozpočtu  
s prostriedkami  , ktoré jej určí mesto v rámci svojho rozpočtu. 

2) Finančný vzťah medzi zriaďovateľom a rozpočtovou organizáciou je určený nasledovnými záväznými 
ukazovateľmi :  
a) výška  dotácie  na  bežné  rozpočtové výdavky od zriaďovateľa, 
b) výška dotácie na bežné rozpočtové výdavky poskytované zo štátneho rozpočtu,  
c) výška príjmov z vlastnej  činnosti.  

 §  9 
Finančný vzťah príspevkovej organizácie k rozpočtu zriaďovateľa 

 
1) Príspevková organizácia je právnickou osobou mesta, ktorá  je  na  rozpočet  mesta zapojená  

príspevkom. Hospodári podľa  svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Jej 
rozpočet zhŕňa aj príspevok z rozpočtu mesta. Je povinná dosahovať výnosy určené svojim rozpočtom 
a zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a efektívnosť svojich nákladov.  Príspevková  organizácia  je 
povinná    používať   na triedenie   výdavkov  a príjmov  rozpočtu  rozpočtovú  klasifikáciu.   

2) Finančný vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou je určený nasledovnými    záväznými 
ukazovateľmi :  
a) príspevok zriaďovateľa na krytie rozdielu medzi vlastnými výnosmi a nákladmi organizácie na jej 

prevádzkovú činnosť, 
b) príspevok zriaďovateľa na bežné výdavky organizácie účelovo viazaný zriaďovateľom,  
c) príspevok zriaďovateľa na ním určené obstaranie hmotného a nehmotného majetku.  
Po uplynutí rozpočtového roka vykoná príspevková organizácia zúčtovanie finančných vzťahov 
s mestom. 
Príspevok poskytnutý zriaďovateľom podľa písm. b) a c) je organizácia povinná vyúčtovať najneskôr 
do 30 dní odo dňa realizovaného výdavku.  

 
3) Mesto môže poskytnúť krátkodobú bezúročnú prechodnú finančnú výpomoc organizácii  ktorej je 

zriaďovateľom na preklenutie jej dočasnej platobnej neschopnosti a to   zabezpečenie jej úloh. 
Poskytnutie výpomoci schvaľuje primátor mesta. Výpomoc môže byť poskytnutá aj obrátene. 

 
§  10 

Tvorba a použitie mimorozpočtových fondov mesta 
 
1) Mesto vytvára  nasledovné vlastné mimorozpočtové peňažné fondy : 

a) rezervný fond,  
b) fond rozvoja bývania, 
c) fond na udržiavanie výsledkov projektu – Športové centrá mládeže pre mimoškolské aktivity – 

potreba vytvárať fond na 10 rokov, t.j. do roku 2021. 
 

Mesto môže vytvárať ďalšie vlastné mimorozpočtové fondy, ak o tom rozhodne mestské 
zastupiteľstvo 
 

2) Prostriedky svojich peňažných fondov používa mesto prostredníctvom svojho rozpočtu.  
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3) O použití mimorozpočtových fondov rozhoduje mestské zastupiteľstvo.  
 

4)    Tvorba fondov : 
4.1. Rezervný fond sa tvorí : 

a) zo zostatku fondu z predchádzajúceho roku, 
b) z výsledku hospodárenia minimálne  vo výške 10% z prebytku hospodárenia, 
c) z výsledku hospodárenia podnikateľskej činnosti, 
c) z prostriedkov získaných z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po 
zdanení, 
d) z ostatného prídelu podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. 

 
      4.2.   Fond rozvoja bývania: 

  a) zo zostatku fondu z predchádzajúceho roku, 
  b) z nepoužitých  finančných prostriedkov  bežného  roka ktoré mesto získa z  predaja  bytov, 

nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako ja z 
priľahlých pozemkov podľa zák. č. 182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov. 

 
    4.3.   Fond na udržiavanie výsledkov projektu – Športové centrá mládeže pre mimoškolské aktivity: 
                a)  z rozpočtových prostriedkov vo výške minimálne 1 % zo sumy celkových oprávnených  
                     výdavkov na projekt, t.j. zo sumy 421 923,- eur. 

 
5)  Použitie fondov : 

       Prostriedky peňažných fondov používa mesto prostredníctvom rozpočtu  v časti  finančné  operácie 
okrem:  
a) prevodov prostriedkov medzi jednotlivými fondmi navzájom, 
b) vyrovnania časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového roka, 
 
5.1. Rezervný fond je možné použiť na : 

a)   krytie schodku hospodárenia mesta, 
       b)   úhradu rozpočtom nezabezpečených kapitálových potrieb mesta, 
       c)   splácanie úrokov  a  istín  úverov, 
       d) bežné výdavky na odstránenie havarijného stavu majetku obce, na likvidáciu škôd 

spôsobených živelnými pohromami a iné mimoriadne okolnosti, ktoré nie sú kryté príjmami 
bežného rozpočtu. 

 
5.2.Fond rozvoja bývania je možné použiť na : 
      a)  obnovu a  rozvoj bytového fondu, 
     b) obnovu a  rozvoj infraštruktúry a technickej vybavenosti, 
     c)  splácanie úrokov  a  istín  úverov  súvisiacich   s rozvojom  bývania  a občianskej vybavenosti. 
 

        5.3. Fond na udržiavanie výsledkov projektu – Športové centrá mládeže pre mimoškolské aktivity: 
            a)  udržiavanie výsledkov individuálneho projektu, majetku renovovaného a zariadenia 
                 obstaraného v rámci individuálneho projektu t.j. na udržiavanie ihrísk vybudovaných  
                 z príspevku v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného  
                 mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. 
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§  11 
Tvorba a použitie finančných fondov príspevkových organizácií 

 
1) Príspevkové organizácie tvoria v súlade s § 25 zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy v platnom znení :   
      a) rezervný fond,  
       
2) Tvorba fondov: 

2.1. Rezervný fond sa tvorí : 
a) zo zostatku fondu z predchádzajúceho roka, 
a) z výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie.  
 

3) Použitie fondov: 
3.1.Rezervný fond sa používa na: 

a) vysporiadanie straty záporného výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie. 
 

 §  12 
Finančné vysporiadanie záverečného účtu mesta 

 
1) Po skončení roka mesto usporiada svoje finančné vzťahy : 

a) so štátnym rozpočtom a štátnymi fondmi, 
b) s rozpočtami  rozpočtových  organizácií, 
c) s príspevkovými organizáciami, 
e)   so subjektmi, ktorým boli poskytnuté finančné výpomoci a príspevky z rozpočtu mesta, 
d)   s rozpočtom vyššieho  územného celku. 

2) Prebytok hospodárenia rozpočtu mesta  je zdrojom tvorby mimorozpočtových peňažných fondov 
mesta nasledovne : 
a) do fondu  rozvoja  bývania v rozpočtovom roku nepoužitá časť  príjmov z predaja podľa  z.č.  

182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, 
b) do rezervného fondu mesta  minimálne  10 %  prebytku hospodárenia. 

3)  Súčasťou   výsledku   hospodárenia   mesta   sú  aj  výsledky   hospodárenia   rozpočtových organizácií. 
4) Rozpočtová  organizácia  vykoná  pred  ukončením  roka  prevod    zvyšných  rozpočtových  

prostriedkov, okrem   prostriedkov  na  špeciálnych  účtoch  (darovací, depozitný ) na  účet  mesta.   
  

§ 13 
Finančné vysporiadanie hospodárskeho výsledku príspevkovej organizácie 

 
1) Prebytok z hlavnej činnosti nemôže príspevková organizácia dosiahnuť nesplnením úloh, 

obmedzovaním alebo zhoršovaním kvality služieb, alebo zmenou podmienok, za ktorých boli záväzné 
limity príspevkovej organizácie určené. Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie podlieha 
schváleniu mestského zastupiteľstva. 

2) Príspevková organizácia vykoná po uplynutí rozpočtového roka zúčtovanie finančných vzťahov 
s rozpočtom zriaďovateľa. 

3) Kladný hospodársky výsledok  sa použije na : 
a) tvorbu rezervného fondu príspevkovej organizácie. 

4) Záporný hospodársky výsledok za bežný rok uhradí organizácia: 
a) z rezervného fondu príspevkovej organizácie. 
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 §  14 
Kontrola rozpočtového hospodárenia 

 
Kontrolu rozpočtového hospodárenia, mesta na základe schváleného plánu kontrol vykonáva  hlavný 

kontrolór. Finančnú kontrolu mesta upravuje Smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly 
v pôsobnosti mesta meste Liptovský Mikuláš. 
 

 § 15 
Všeobecné, prechodné a záverečné ustanovenia 

 
1) Pri návrhoch všeobecne záväzných nariadení a iných materiálov predkladaných na rokovanie 

mestského zastupiteľstva, ktoré majú dopad na rozpočet mesta, rozpočtovej organizácie, prípadne 
príspevkovej organizácie musí navrhovateľ uviesť a zdôvodniť finančný dopad na rozpočet. 

2) Subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku a také úhrady, 
ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky 
z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom  roku. 

3) V prípadoch, ktorých riešenie neupravujú tieto Pravidlá, sa použijú primerane ustanovenia zákona 
číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy , zákona číslo 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy , zákona číslo 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti a  ustanovenia ďalších 
súvisiacich všeobecne záväzných  predpisov. 

4) Tieto Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš boli schválené uznesením MsZ 
číslo ........./2014 dňa 30.01.2014 a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 31.01.2014. 

5) Ruší sa Smernica o rozpočtových pravidlách  mesta Liptovský Mikuláš a rozpočtových 
a príspevkových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto Liptovský Mikuláš zo dňa 25.10.2007. 
 
 

 
           MUDr. Alexander Slafkovský 

                                                                                                                primátor mesta     
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                          Mesto Liptovský Mikuláš    
 
   
Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši v súlade s § 11 ods.4, písm. b) zák. č. 369/90 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zák. NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej  samosprávy, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
v znení neskorších predpisov  s ch v a ľ u je 
 

D O D A T O K č. 2 
 
Pravidiel rozpočtového hospodárenia  mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 23.06.2011 účinné dňa 
01.07.2011 v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.12.2011 účinného dňa 01.01.2012 nasledovne: 

Čl. 1 
1. V § 3 ods. 2 písm. c), znie  „ c) úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov mesta“ . 

 
2. V § 3 ods.3 písm. b), znie „ b) prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi 

z podnikateľskej činnosti po zdanení“. 
 

3. V § 5 ods. 3 bod 3.2. písm. a)  až d) sa nahrádza novým textom,  ktorý znie: 
„3.2.        povolené prekročenie a viazanie príjmov 

a)povolené prekročenie príjmov zapojením vlastných vyšších rozpočtových príjmov, 
b)povolené prekročenie príjmov získaním účelovej dotácie, transferu alebo daru, 
c)viazanie príjmov“. 
 

4.  V § 5 ods. 3 bod 3.3. písm. a) a b) sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 
        „3.3.       povolené prekročenie a viazanie výdavkov 

a) povolené prekročenie výdavkov, 
b) viazanie výdavkov“.  
 

5. V § 5 ods. 3 sa vkladá nový bod  3.4., ktorý znie: 
„3.4.       povolené prekročenie a viazanie finančných operácií 

a)  povolené prekročenie príjmových finančných operácií ( s výnimkou prevodov z  
      mimorozpočtových fondov a prijatia návratných zdrojov financovania), 

                 b)povolené prekročenie príjmových finančných operácií – prevody z mimorozpočtových 
     fondov a prijatie návratných zdrojov financovania, 
c)  povolené prekročenie výdavkových finančných operácií, 
d)  viazanie finančných  operácií“. 
 

6. V § 5 ods. 4 bod 4.1. písm. a) a b) sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 
     „ a)zmeny rozpočtu nad 20.000,- eur v jednotlivých prípadoch podľa bodu 3.1. , 3.2. a), 3.3. a),  
          3.4. a) c), 
      b)zmeny rozpočtu bez ohľadu na ich výšku podľa ods. 3.4. b)“. 
 

7. V § 5 ods. 4 bod 4.2. písm. a) až c) sa nahrádza novým textom, ktorý znie:                         
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                     „ a) zmeny rozpočtu do 20.000,- eur vrátane, v jednotlivých prípadoch podľa ods. 3.1., 3.2. 
a),3.3. a),3.4. a) c), 

                      b) zmeny rozpočtu bez ohľadu na ich výšku podľa bodu 3.2. b), 
                      c) viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií  podľa bodu 3.2. c), 3.3. b), 3.4. d)“. 
 
8. V § 6 ods. 1 písm. a) až c) sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 

„ a)presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia  
       celkové príjmy a celkové výdavky, 

 b)povoleným prekročením príjmov – vlastných príjmov,  
    c) povoleným prekročením príjmov – grantu alebo daru“. 

 
9. V § 6 ods. 2 sa vypúšťa slovo „rozpočtu“. 
 
10. V § 6 ods. 3 sa vypúšťa slovo „rozpočtových“. 
 
11. V § 6 ods. 4 bod 4.1. písm. b) znie:  

„ b) povolené prekročenie výdavkov nad 20.000,- eur podľa ods. 2“. 
 
12. V § 6 ods. 4 bod 4.2. písm. b) a c) sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 

„b) povolené prekročenie výdavkov do  20.000,- € vrátane, v jednotlivých prípadoch podľa  
       ods.2, 
  c) viazanie príjmov a výdavkov podľa ods. 3 a) a b)“. 

 
13. V § 6 ods. 4 bod 4.3. písm. a) znie: 

„a) zmeny rozpočtu podľa ods. 1 písm. a) b) pri dodržaní záväzných ukazovateľov  a pri 
      zabezpečení vecných úloh určených organizácii  jej zriaďovateľom:  do 3.300 ,-€ vrátane,  
      v jednotlivých prípadoch“. 

 
14. V § 6 ods. 4 bod 4.3. sa vkladá písmeno b) v znení „ b) zmeny rozpočtu bez ohľadu na ich výšku podľa  

ods. 1) písm. c)“. 
 

15. V § 7 ods. 1 písm. a) až e) znie: 
                         „a)presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia  
                               celkové príjmy a celkové výdavky, 

               b) povolené prekročenie príjmov – vlastných príjmov, 
                   c)  povolené prekročenie výdavkov, 
                   d) povolené prekročenie príjmov – mimorozpočtových prostriedkov, 
                   e) povoleným prekročením príjmov – z dôvodu získania účelovej dotácie, grantu alebo  
                       daru“. 

 
16. V § 10 ods. 4 bod 4.1. písm. c) sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 

„c) z prostriedkov získaných z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti  
      po zdanení“. 

 
17. V § 10 ods. 5 bod 5.1. písm. c) sa vypúšťa slovo „úrokov“. 
 
18. V § 11 ods. 2 bod 2.1. písm. a) sa vypúšťa a písm. b) sa prečísluje na písm. a). 
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19. V § 11 ods. 3 bod 3.1. písm. a) sa slovo „straty“ nahrádza slovami „záporného výsledku 
hospodárenia“. 

 
20. V § 14 v druhej vete sa vypúšťajú slová „ pôsobnosti mesta“. 
 
21. V § 15 ods. 3 sa vkladajú  za slovo predpisov  slová „ zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej 
       zodpovednosti“. 
 

Čl. 2 
22. Na tomto dodatku č. 2 sa uznieslo mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši dňa 30.01.2014. 
 

Čl. 3 
23. Dodatok č. 2 Pravidiel rozpočtového hospodárenia  mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 23.06.2011 
účinné dňa 01.07.2011 v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.12.2011 účinného dňa 01.01.2012 nadobúda 
účinnosť nasledujúcim dňom po jeho schválení mestským zastupiteľstvom.  
 
 

  
 

 
 

           MUDr. Alexander Slafkovský 

                                                                                                                 primátor mesta     
  
 
 
 
 


