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Návrh 

na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  dňa 30.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu programu:   

Správa o výsledku kontroly: Správa o výsledku kontroly: „Kontrola záväzkov mesta 

Liptovský Mikuláš za obdobie od 01.11.2012 do 31.10.2013 podľa ust. § 19 ods. 1 Zák. č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši : 

 

 

I.   berie na vedomie:      

 

Správu o výsledku kontroly:  

„Kontrola záväzkov mesta Liptovský Mikuláš za obdobie od 01.11.2012 do 31.10.2013 podľa 

ust. § 19 ods. 1 Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Správa o výsledku kontroly 

 

I. Označenie kontroly: Kontrola záväzkov mesta Liptovský Mikuláš za obdobie od 

01.11.2012 do 31.10.2013 podľa ust. § 19 ods. 1 Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

II. Kontrolný orgán : JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta Liptovský Mikuláš 

predkladá mestskému zastupiteľstvu mesta Liptovský Mikuláš v súlade s ust. § 18f ods. 1 

písm. d) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

správu o výsledku vykonanej kontroly (ďalej v texte len „ kontrolný orgán“) 

 

III. Kontrola vykonaná: na základe  schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2013 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva 

mesta Liptovský Mikuláš  (ďalej len „MsZ“)  číslo 48/2013 zo dňa 23.05.2013  

 

IV. Kontrolovaný subjekt: Mesto Liptovský Mikuláš – Mestský úrad Liptovský Mikuláš, 

Oddelenie ekonomiky, Adresa: Ul. Štúrova č. 1981/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 

00 315 524  (ďalej v texte  len „MsÚ“ alebo „kontrolovaný subjekt“) 

 

V. Kontrolované obdobie: 01.11.2012 do 31.10.2013 

 

VI. Prehľad najdôležitejších právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet kontroly 

 

1.1. Všeobecne záväzné právne predpisy: 

 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej v texte len „Zák. č. 

369/1990 Zb.“) 

 Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení do 13.12.2013 (ďalej v texte len „Zák. č. 583/2004 

Z.z.“) 

 

       1.2. Vnútorné predpisy 

 Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš účinné od 01.07.2011 

(ďalej v texte len „Pravidlá“) 

 

VII. Predmet kontroly: 

 

Kontrolný orgán vykonal kontrolu procesne v súlade s ust. § 18 ods. 1 v spojení s ust. § 18e  Zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,  podľa pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených 

v ust. §§ 13 – 25 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení 

a v internom predpise mesta, ktorým sú Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej 

samosprávy mesta Liptovský Mikuláš č. 2/2008/INO účinné od 20.09.2008. 

 

Účelom kontroly bolo : 

 

Preveriť podmienky uvedené v ust. § 19 ods. 1 Zák. č. 583/2004 Z.z. a to skutočnosť, či celková výška 

záväzkov po lehote splatnosti nepresiahla v kontrolovanom období  15% skutočných bežných príjmov 
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mesta predchádzajúceho rozpočtového roka, ktoré predstavovali výšku 17 738 348,00 € a či mesto 

platilo uznané záväzky do 60 dní od ich splatnosti.  

 

V rámci predmetu kontroly bolo preverené: 

 

Kontrolným orgánom boli preverené  záväzky a zmluvy súvisiace so záväzkami za obdobie od 

01.11.2012 do 31.10.2013, keď podľa Súvahy  boli vykázané záväzky k 31.10.2013  v celkovej výške 

15 923 874,14 €.  

 

Záväzky tvorili : 

1. Rezervy                                 54 864,65 € 

2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy vo výške  164 932,04 € 

3. Dlhodobé záväzky vo výške               6 823 878,29 € 

4. Krátkodobé záväzky vo výške                          1 369 358,66 € 

5. Bankové úvery a výpomoci vo výške             7 510 840,50 € 

 

VIII. Kontrolné zistenia: 

 

Prekontrolované boli účtovné zostavy uvedených záväzkov, ktoré boli porovnané s vykázanými 

záväzkami v Súvahe k 31.10.2013 a to : 

 

1. Rezervy v celkovej výške 54 864,65 €  

 

V účtovníctve  krátkodobé rezervy tvoria za nevyčerpanú dovolenku v roku 2013 vo výške 52 044,81 

€, ktoré boli zaúčtované na účte 323 a ostatné rezervy na odchodné a poistné zamestnancov  vo výške 

2 819,84 € zaúčtované na účte 459. Vykázané záväzky v účtovníctve súhlasili s vykázanými 

záväzkami v Súvahe k 31.10.2013. 

 

2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v celkovej výške 164 932,04 €  

 

V účtovnej evidencii tvoria  nevyčerpané zostatky účelových prostriedkov zo ŠR k 31.10.2013 vo 

výške 164 932,04 €, ktoré boli zaúčtované na účte 357 a súhlasili s vykázanými záväzkami v Súvahe. 

Jedná sa o transfery na: 

- prenesený výkon školstvo      63 760,84 € 

- prenesený výkon škol. nemorm. – dopravné žiakom       1 692,34 € 

- projekt Terénna soc. práca v obciach       2 390,68 €     

- prenesený výkon matrika            4 022,25 € 

- prenesený výkon register obyv.          2 498,43 €     

- prenesený výkon ZS soc. oblasť       18 560,00 € 

- prenesený výkon DSS soc. oblasť         2 460,00 €    

- prenesený výkon DOS soc. oblasť       21 084,83 €    

- prenesený výkon nocľaháreň soc. oblasť        5 760,00 €  

- prenesený výkon stavebný poriadok         8 547,68 €  

- prenesený výkon doprava          1 688,99 €      

- prenesený výkon školský úrad          2 115,55 €         

- prenesený výkon ŠFRB             3 622,23 €     

- vojnové hroby            7 176,79 €     
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- rodinné prídavky                23,10 €        

- deafolympiada                254,71 €         

- voľby do VÚC          19 200,00 €         

3. Dlhodobé záväzky v celkovej výške 6 823 878,29 €: 

 

3.1. dlhodobé záväzky z úverov k 31.10.2013 boli vykázané vo  výške 6 669 092,76 €, ktoré boli 

v účtovníctve zaúčtované na účte 479 a súhlasili s vykázanými záväzkami v Súvahe. Úhrady 

splátok 15  úverov  „ ŠFRB“  na 20 b.j. Palúdzka, 30 b.j. Palúdzka/08,  15 b.j. Palúdzka, 27 

b.j. Palúdzka, 34 b.j. Palúdzka, 12 b.j. Hlboké, 12 b.j. Hlboké/13,  32 b.j. Palúdzka, 30 b.j. 

Palúdzka/07, 22 b.j. Nábrežie, 22 b.j. Pltnícka, 18 b.j. J. Janošku, 50 b.j. Ul. 1. mája, Nový 

svet Hlboké, 9 b.j. Hlboké boli   podľa účtovnej zostavy  za kontrolované obdobie  od 

01.11.2012 do 30.10.2013 uhradené vo výške  233 189,33 € v mesačných splátkach  

v termínoch dohodnutých v zmluvách o poskytnutí úverov. Platby boli uskutočňované formou 

inkasa obstarávaného Prima bankou Slovensko, a.s. na základe trvalých príkazov. 

 

3.2. dlhodobý záväzok k 31.10.2013 bol vykázaný vo výške 1 927,73 € na údržbu nórskych ihrísk 

z projektu, ktorý vyplynul z Uznesenia MsZ č. 63/2009 zo dňa 03.06.2009. V účtovníctve boli 

záväzky  zaúčtované na účte 479 a súhlasili s vykázanými záväzkami v Súvahe.  Za obdobie 

od 01.11.2012 do 31.10.2013 bol poukázaný transfer VPS  vo výške 5 056,48 € za údržbu 

nórskych ihrísk na základe uskutočnených výkonov.  

 

3.3. dlhodobý záväzok k 31.10.2013 bol vykázaný vo výške  67 022,70  €, ktorý vyplýva z Článku 

3 VZN č. 5/2001 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov mesta 

v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov, keď pre zabezpečenie úhrad 

nájomného a služieb spojených s užívaním bytu, ako i úhrad za prípadné poškodenie bytu 

môže mesto požadovať od nájomcu finančnú zábezpeku. Finančná zábezpeka bola 

požadovaná od nájomcov, ktorým boli pridelené nové nájomné byty vo výške troch 

mesačných splátok nájomného. Nájomcom, ktorým bola predlžovaná doba nájmu bola 

finančná zábezpeka požadovaná vo výške 1- mesačnej splátky nájomného. Výšku jednotlivých 

finančných zábezpek požadovaných od nájomcov odporúča komisia sociálna a bytová pri 

MsÚ. Konkrétna výška finančnej zábezpeky požadovaná od nájomcu je zapracovaná  

v nájomnej zmluve. Záväzky boli v účtovníctve zaúčtované na účte 479 a súhlasili 

s vykázanými záväzkami v Súvahe.  

 

3.4.  záväzok do sociálneho fondu k 31.10.2013 bol vykázaný vo výške 7 544,48 €, ktorý vyplýva 

z prídelu zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za 

príslušné kalendárne mesiace do sociálneho fondu podľa ust. § 3 ods. 1 písm. b 2 ) Zák. č. 

152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v platnom znení. Záväzky boli v účtovníctve zaúčtované na 

účte 472 a súhlasili s vykázanými záväzkami v Súvahe. 

 

3.5. záväzok vo výške 56 784,62 €, ktorý vyplynul z uzatvorenej Kúpnej zmluvy č. 670/2011/Práv. 

zo dňa 23.12.2011 za nákup pozemku od spoločnosti Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,  

so sídlom Revolučná č. 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 672 441, Zápis: OR OS  

Žilina, Odd: Sa Vl. č. 10547/L, kde boli dohodnuté splátky v roku 2011 vo výške 500 € v 

termíne do 31.12.2011, v roku 2012  vo výške 1 000 €  v termíne do 31.10.2012 a ďalej od 

roku 2013   do roku 2016  v termínoch k 31.03., 30.06., 31.08., 30.11. príslušného 
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kalendárneho roka po 4 732,00 €,  pričom posledná splátka k 30.11.2016  bude vo výške 

4 732,62 €. Kontrolou účtovných dokladov bolo zistené, že splátky za kontrolované obdobie  

boli uhradené v termínoch a požadovanej výške podľa uzatvorenej zmluvy v dňoch 

28.03.2013, 25.07.2013, 28.08.2013 a 29.11.2013. Záväzky boli v účtovníctve zaúčtované na 

účte 379 a súhlasili s vykázanými záväzkami v Súvahe. 

 

3.6. záväzok vo výške 21 506 €, ktorý vyplynul z uzatvorenej Dohody o splatení záväzku č. 

400/2012/ŽPD zo dňa 17.12.2012 uzatvorenej medzi mestom Liptovský Mikuláš  a SAD 

LIORBUS, a.s., so sídlom: Bystrická cesta č. 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36403431, Zápis: 

OROS Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10334/L, kde boli dohodnuté splátky vo výške 21 506 € 

v termíne do 31.03.2013 a vo výške 21 505 € v termíne do 31.03.2014. Kontrolou účtovných 

dokladov bolo zistené, že splátka za kontrolované obdobie  vo výške 21 506 € bola uhradená 

v zmysle uzatvorenej Dohody dňa 31.03.2013. Záväzok bol v účtovníctve zaúčtovaný na účte 

479 a súhlasil s vykázaným záväzkom v Súvahe. 

 

4. Krátkodobé záväzky v celkovej výške 1 369 358,66 €: 

 

4.1. záväzky - dodávateľské faktúry  neinvestičné (za služby) boli vykázané vo výške 98 016,17 €, 

z toho 750 € po  lehote splatnosti. Dňa 07.11.2013 bola faktúra vo výške 750 € uhradená. 

Úhrady dodávateľských faktúr za kontrolované obdobie od 01.11.2012 do 31.10.2012  boli 

podľa faktúr a  účtovnej zostavy   mestom uhradené v celkovej  výške 1 447 625,54  €. 

Záväzky boli v účtovníctve zaúčtované na účte 321 a súhlasili s vykázanými záväzkami 

v Súvahe. 

 

4.2. záväzky - dodávateľské faktúry  neinvestičné – mandát BP Liptovský Mikuláš, a.s. boli 

k 31.10.2013 vykázané vo výške 20 901,67 €, z toho 121,65 € po lehote splatnosti. Dňa 

06.11.2013 boli uhradené faktúry po lehote splatnosti vo výške 121,65 €. Mesto zaplatilo BP 

v lehote splatnosti dodávateľské neinvestičné faktúry - mandát za kontrolované obdobie od 

01.11.2012 do 31.10.2013  podľa účtovnej zostavy  v  celkovej výške  316 285,94 €. Záväzky 

boli v účtovníctve zaúčtované na účte 321 a súhlasili s vykázanými záväzkami v Súvahe. 

 

4.3. záväzky - dodávateľské faktúry  investičné (projekt SEP ŽOP č. 5) boli vykázané vo výške 

697 125,48 €, z toho 164 280 € po lehote splatnosti, kde bola predĺžená lehota splatnosti do 

25.12.2013. Úhrady dodávateľských faktúr investičných boli podľa účtovnej zostavy uhradené 

za kontrolované obdobie vo výške 1 692 183,98 €. Záväzky boli v účtovníctve zaúčtované na 

účte 321 a súhlasili s vykázanými záväzkami v Súvahe. 

 

4.4. záväzky z vykonaných prác jednotlivých výkonov príspevkovej organizácie mesta VPS 

k 31.12.2012 neboli vykázané.  Záväzky   VPS   k 31.10.2013   boli   vykázané   vo výške 

123 764,69 €. Úhrady  za výkony prác VPS za kontrolované obdobie od 01.11.2012 do 

31.10.2013 boli  mestom uhradené vo  výške  1 717 527, 69 €. Záväzky boli v účtovníctve 

zaúčtované na účte 379  a súhlasili s vykázanými záväzkami v Súvahe. 

 

4.5. záväzky  voči   zamestnancom  boli podľa Súvahy k 31.10.2013 vykázané vo výške 

105 577,50 €. Úhrady zamestnanci – HL  za kontrolované obdobie  boli poukázané vo výške 

1 750 892,48  € formou bezhotovostných prevodov na bežné  účty zamestnancov  v bankách 

podľa určeného termínu v zmysle Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. podľa časti IV. § 12 
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Pracovného poriadku a časti IV. čl. 24  Kolektívnej zmluvy. Záväzky boli v účtovníctve 

zaúčtované na účte 331 a súhlasili s vykázanými záväzkami v Súvahe. 

 

4.6. záväzky  odvodov – zúčtovanie s orgánmi  sociálneho  poistenia  a zdravotného  poistenia boli 

podľa Súvahy k 31.10.2013 vykázané vo výške 66 884,53 €. Úhrady za kontrolované obdobie  

boli  podľa účtovnej zostavy poukázané vo výške 833 053,28  € v zmysle Zákona č. 461/2003 

Z.z. o sociálnom poistení v platnom znení a Zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení 

a o zmene a doplnení Zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení. Záväzky boli v účtovníctve zaúčtované na účte 336 a súhlasili 

s vykázanými záväzkami v Súvahe. 

 

4.7. záväzky  ostatnej priamej dane boli podľa Súvahy vykázané k 31.10.2013 vo výške 10 238,68 

€. Úhrady za kontrolované obdobie  boli podľa účtovnej zostavy  poukázané vo výške 

131 329,45  €  v termínoch Daňovému úradu Liptovský Mikuláš v zmysle Zákona č. 595/2003 

Z.z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Záväzky boli v účtovníctve zaúčtované na účte 342 a súhlasili s vykázanými záväzkami 

v Súvahe. 

 

5. Bankové úvery a výpomoci v celkovej výške 7 510 840,50 €: 

 

5.1. záväzky bankových úverov dlhodobých boli podľa Súvahy k 31.10.2013 vykázané vo výške 

7 510 840,50 €, ktoré boli rozčlenené na bankové úvery dlhodobé vo výške 7 411 271,30 € 

a bežné bankové úvery krátkodobé vo výške 99 569,20 €.  Záväzky boli v účtovníctve 

zaúčtované na účte 461 a súhlasili s vykázanými záväzkami v Súvahe. Prekontrolované boli 

mesačné úhrady splátok 11 bankových  úverov dlhodobých za obdobie od 01.11.2012 do 

31.10.2013 a to  na: 

- výkup pozemkov k projektom, kde mesačné splátky boli uhrádzané vo výške 4 749,88 €  

- pešiu zónu v meste III. etapu, kde mesačné splátky boli uhrádzané vo výške 4 149,24 € 

- ICR AQUAPARK,  kde mesačné splátky boli uhrádzané vo výške 4 381,27 €  

- financovanie inv. mesta a spolufinancovanie projektov z EÚ zdrojov, kde mesačné splátky 

boli uhrádzané  vo výške 2 183,41 €  

- financovanie investičných zámerov mesta, kde mesačné splátky boli uhrádzané vo výške 

8 280,00 € 

- refinancovanie, kde mesačné splátky boli uhrádzané vo výške 5 231,56 €  

- rekonštrukciu komunikácií, kde mesačné splátky boli uhrádzané  vo výške 5 490,00 €  

- rozšírenie skládky vo Veternej Porube, kde mesačné splátky boli uhrádzané vo výške 

4 928,00 €  

- 50 b.j. Ul. 1 mája,  kde mesačné splátky boli uhrádzané vo výške 1 898,69 €  

- pešie zóny Nábrežie a Podbreziny, kde mesačné splátky boli uhrádzané  vo výške 

3 553,00 €  

- financovanie PD k projektom, kde mesačné splátky boli uhrádzané vo výške 4 939,55 €  

 

Uvedené splátky úverov boli podľa účtovnej zostavy  uhradené v termínoch splatnosti za 

kontrolované obdobie v  celkovej  výške  597 415,20  €  v súlade s  uzatvorenými zmluvami 

o poskytnutí úverov formou obstarania inkasa bankami -  Prima banka, Slovensko, a.s. , 

pobočka Liptovský Mikuláš a OTP banka Slovensko, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš. 
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Bežné bankové úvery krátkodobé vo výške  99 526,20 € boli preklasifikované z bankových 

úverov dlhodobých, keď splátky dlhodobých úverov na nasledujúci rozpočtový rok musia byť 

preklasifikované ako bežné bankové úvery krátkodobé. 

 

5.2.  Pri kontrole č. 23/KO/2012 bol vykázaný záväzok bankového úveru vo výške 133 664,00 € 

(revolving – prekleňovací úver) 

- Dňa 13.09.2012 medzi mestom Liptovský Mikuláš a Všeobecnou úverovou bankou, a.s., 

IČO: 31320155 sídlo: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, zapísaná OR OS Bratislava I, 

oddiel Sa, vložka č. 341/B uzatvorená Zmluva o termínovanom úvere č. 527/2012/UZ, 

v ktorej bola dohodnutá celková výška úveru 133 664,00 EUR za účelom financovania 

oprávnených nákladov projektu s kódom ITMS č. 22140120448 na realizáciu ktorého 

mesto uzavrelo s Ministerstvom pôdohospodárstva SR, ako príslušným riadiacim orgánom 

dňa 26.11.2010 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo 

Z2214012044801, upravená dodatkom č. 2 v rámci operačného programu „ Regionálny 

operačný program, Prioritná os: Regenerácia sídiel, Opatrenie: 4.1., názov projektu:  

„Rekonštrukcia a oživenie Centrálnej mestskej zóny v meste Liptovský Mikuláš“. 

Kontrolou bolo zistené, že istina prekleňovacieho úveru bola uhradená dňa 18.04.2013 vo 

výške 133 662 €. 

 

IX. Záver kontroly : 

 

     Podľa účtovných dokladov kontrolou bolo zistené, že  mesto k 31.10.2013 neevidovalo záväzky po 

lehote splatnosti, z tohto dôvodu nebolo potrebné postupovať podľa § 19 ods. 1 Zák. č. 583/2004 Z.z. 

t.z. zaviesť ozdravný režim.  Obec je povinná zaviesť ozdravný režim, ak celková výška záväzkov po 

lehote splatnosti presiahne 15 % skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového 

roka, ktoré boli vo  výške 17 738 348,00 €  a ak neuhradila niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo 

dňa jeho splatnosti.  

 

Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, z tohto dôvodu bol z kontroly vyhotovený 

Záznam a o výsledku kontroly č. 16/KO/2013   

 


