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Návrh 

na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  dňa 23.10.2014 

 

 

 

 

 

 

K bodu programu: Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu mesta 

Liptovský Mikuláš na rok 2015 a roky 2016 – 2017 

 

 

 

 

 

Mestská rada v Liptovskom Mikuláši : 

 

B e r i e   n a   v e d o m i e  

 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu mesta Liptovský 

Mikuláš na rok 2015 a roky 2016 – 2017, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia  
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Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš  

k návrhu rozpočtu na rok 2015 a roky 2016 - 2017 

 

Podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2015 a roky 

2016 – 2017 (ďalej v texte len „stanovisko“). 

 

A. Štruktúra a východiská spracovania odborného stanoviska 

 

Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu 

viacročného rozpočtu na rok 2015 a roky 2016 - 2017 v rozsahu, ako bol zverejnený  po 

úpravách predložených na rokovanie mestskej rady dňa 13.10.2014 (ďalej v texte len „návrh 

rozpočtu“ alebo „rozpočet“) a to z dvoch hľadísk:  

 

1. Zákonnosti predloženého návrhu rozpočtu 

 

1.1. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta  

 

Podľa ust. § 9 ods. 2 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení má byť rozpočet zverejnený 

najmenej na 15 dní pred schválením spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli 

obyvatelia obce vyjadriť.  

 

S t a n o v i s k o:  

Návrh rozpočtu pred zmenami predkladanými na rokovaní mestskej rady dňa 13.10.2014 bol 

zverejnený na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš dňa 07.10.2014 v zákonom stanovenej 

lehote a to najmenej 15 dní pred jeho schválením mestským zastupiteľstvom v súlade s § 9 

ods. 2 Zák. č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení nasledovným spôsobom: 

a) v plnom znení na úradnej tabuli v budove mestského úradu a na internetovej stránke 

mesta Liptovský Mikuláš, 

b) výňatok návrhu rozpočtu na tabuli pred mestským úradom s informáciou, kde je pre 

občanov dostupný v plnom znení.  

 

1.2. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

 

a) Súlad spracovaného návrhu rozpočtu so všeobecne záväznými právnymi predpismi: 

 Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy“)  

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v 

texte len „Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) 

 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej v 

texte len „Zákon o obecnom zriadení“) 
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 Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení účinnom od 

01.01.2015 (ďalej v texte len „Zákon o rozpočtovej zodpovednosti“) 

 

b)  Zohľadnenie nasledovných všeobecne záväzných právnych predpisov v návrhu 

rozpočtu: 

 

  Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve v platnom znení 

 Zákon o štátnom rozpočte na rok 2015 

 Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny 

odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, na základe ktorého 

v súlade s ust. § 2 ods. 1 a 2 predmetného zákona bolo vydané všeobecne záväzné 

nariadenie mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v platnom znení  

 Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v platnom znení a ostatné súvisiace normy, v platnom znení  

 

1.3. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mesta Liptovský Mikuláš internými 

predpismi mesta a uzneseniami mestského zastupiteľstva  

 

a) Všeobecne záväznými nariadeniami mesta (ďalej v texte len „VZN“)  

 VZN č. 8/2011/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základných školách v znení posledných zmien a doplnkov č. 

8/2013/VZN zo dňa 19.09.2013, ktoré nadobudlo účinnosť 07.10.2013  

 VZN č. 12/2009/VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta v znení 

posledných zmien a doplnkov uskutočnených VZN č. 5/2013/VZN zo dňa 

27.06.2013, ktoré nadobudlo účinnosť 16.07.2013  

 VZN č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení posledných zmien a doplnkov 

uskutočnených VZN č. 11/2013 zo dňa 12.12.2013, ktoré nadobudlo účinnosť 

01.01.2014  

 VZN č. 3/2011/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne 

služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš 

v znení  posledných zmien a doplnkov uskutočnených VZN č. 5/2014 zo dňa 

24.06.2014, ktoré nadobudlo účinnosť 09.08.2014  

 

b) Inými vnútornými normami  mesta  

 Interná smernica upravujúca tvorbu návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš č. 

13/2013/INO účinná 01.10.2013   

 Úplné znenie Pravidiel  rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš zo 

dňa 31.01.2014  v znení zmien a doplnkov Dodatku č.1 účinného od 01.01.2012 č. 

13/2013/INO a Dodatku č. 2 účinného od 31.01.2014 č. 11/2014/INO a 

 

c) Uznesením mestského zastupiteľstva č. 106/2011 zo dňa 28.11.2011 
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S t a n o v i s k o :  

Problematika zákonnosti je riešená v časti B a C tohto stanoviska. 

 

2. Metodickej správnosti predloženého návrhu rozpočtu 

  

Z hľadiska metodickej správnosti predložený návrh rozpočtu má byť spracovaný podľa: 

a) druhovej klasifikácie, 

b) organizačnej klasifikácie, 

c) ekonomickej klasifikácie, 

d) funkčnej klasifikácie. 

 

Ekonomickú klasifikáciu spolu s druhovou a organizačnou klasifikáciou ustanovuje opatrenie 

MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, 

organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení 

neskorších predpisov. Ministerstvo financií SR pre jednotné uplatnenie ekonomickej 

rozpočtovej klasifikácie vydalo metodické usmernenie k predmetnému opatreniu 

a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších dodatkov 

zverejnených postupne vo Finančnom spravodajcovi.  

Funkčnú klasifikáciu ustanovuje osobitný predpis, ktorým je Vyhl. Štatistického úradu SR č. 

257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia (funkčná klasifikácia) výdavkov 

verejnej správy.  

 

S t a n o v i s k o:  

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa druhovej, organizačnej, ekonomickej a funkčnej 

klasifikácie v súlade s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004, ktorým 

sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia 

rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov a  Vyhl. Štatistického úradu SR č. 

257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia (funkčná klasifikácia) výdavkov 

verejnej správy.  

 

B. Posúdenie rozpočtového procesu  

 

Návrh rozpočtu je zostavený v súlade s ust. § 9 ods. 1 Zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a podľa čl. 9 ods. 1 Zákona o rozpočtovej zodpovednosti a interných 

predpisov mesta na tri po sebe idúce rozpočtové roky a to  2015, 2016 a 2017. 

Tento viacročný rozpočet sa považuje podľa cit. § 9 ods. 1 Zákona o rozpočtových pravidlách 

samosprávy za strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci 

jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov, vrátane programov 

mesta na predmetné tri rozpočtové roky.  

 

V súlade s ust. § 9 ods. 2 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v spojení 

s ust. čl. 9 ods. 1 Zákona o rozpočtovej zodpovednosti je súčasťou rozpočtu jednak schválený 

rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového 

roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.  



 

6 

 

Viacročný rozpočet na roky 2015 – 2017  sa v súlade s § 9 ods. 3 v spojení s ust. § 10 ods. 3  

Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vnútorne člení na : 

a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“), 

b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“),  

c) príjmové a výdavkové finančné operácie (ďalej len „finančné operácie“). 
 

Podľa ust. § 9 ods. 4 Zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy príjmy a výdavky bežného 

a kapitálového rozpočtu na rok 2015 sú záväzné a rozpočtov na nasledujúce dva rozpočtové roky nie 

sú záväzné.  

 

Súčasťou  návrhu rozpočtu výdavkov mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 a roky 2016 – 

2017 je v súlade s ust. § 10 ods. 4 Programový rozpočet mesta a jeho rozpočtových 

organizácií, ktorý obsahuje 18 programov. Programový rozpočet mesta  sa člení na programy, 

podprogramy a prvky, kde je určený zámer programu resp. podprogramu a prvku, 

zodpovednosť, cieľ  a výstup, čo je v súlade s  cit. ust. Zákona o rozpočtových pravidlách 

samosprávy.  

   

C. Východiská zostavenia rozpočtu na rok 2015 

 

Podľa ust. § 10 označeného ako „Zostavenie a členenie rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho 

územného celku“ ods. 1 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zostavenie 

rozpočtu obce vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na 

výnosoch daní v správe štátu ustanovených osobitným predpisom, ktorým je Zákon 

o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a zo schváleného rozpočtu 

verejnej správy podľa § 4 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obce sú 

subjekty verejnej správy a ich rozpočty sú tak súčasťou súhrnného rozpočtu verejnej správy.  

Obec pri zostavovaní rozpočtu na konkrétny rozpočtový rok vychádza zo schváleného 

rozpočtu verejnej správy a zo schválených finančných vzťahov štátneho rozpočtu 

k rozpočtom obcí, ktorými sú podiely na daniach v správe štátu, dotácie na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte 

na rok 2015. Návrh rozpočtu vychádza z vládneho návrhu Zákona o štátnom rozpočte na rok 

2015. Podľa prílohy č. 1 k cit. návrhu zákona v oblasti príjmov obcí a VÚC sa vychádza zo 

septembrovej prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2015 až 2017 so 

zohľadnením zvýšeného percentuálneho podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre 

obce zo 65,4% na 68,5%. V tomto kontexte by mali byť schválené aj zmeny a doplnky 

Zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov fyzických osôb územnej samospráve.  

Návrh rozpočtu zohľadňuje všetky VZN uvedené v časti A tohto stanoviska. 

V súčasnosti je platné uznesenie mestského zastupiteľstva č. 106/2011 zo dňa 28.11.2011, 

ktorým bol schválený princíp zvýšenia sadzieb miestnych daní a poplatkov a to každoročne 

k 31.12. bežného roka pre rok nasledujúci, vo výške zodpovedajúcej medziročnej inflácii 

vyhlásenej štatistickým úradom za predchádzajúci rok. Po preštudovaní zápisnice z mestského 

zastupiteľstva a vyjadrení poslancov na rokovaní mestskej rady toto uznesenie zaväzuje mesto 

každoročne prehodnocovať výšku miestnych daní a poplatkov. Podľa vyjadrenia vedenia 

mestského úradu, by mal byť návrh zmien a doplnkov príslušného VZN predložený na 
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rokovanie mestského zastupiteľstva v mesiaci december 2014. Podľa predbežne schváleného 

programu rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši na rok 

2014 uznesením mestského zastupiteľstva číslo 90/2013 zo dňa 14.11.2013 mali byť zmeny 

a doplnky predmetného VZN prerokované na mestskom zastupiteľstve v októbri 2014. 

V dobe prípravy rozpočtu  školských rozpočtových organizácii na rok 2015 neboli zverejnené 

základné štatistické ukazovatele (celoslovenský počet žiakov v prepočítanom stave a celková 

výška podielových daní pre obce), ktoré sú základom pre výpočet celoslovenského 

koeficientu. Z uvedeného dôvodu je predpoklad, že dôjde k prehodnoteniu rozpočtu 

u školských rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a následne 

u všetkých neštátnych škôl a školských zariadení patriacich do územnej pôsobnosti mesta 

 

D. Posúdenie návrhu rozpočtu na rok 2015 

  

Návrh rozpočtu na rok 2015 som posudzovala tak, ako keby boli už platné východiská na 

zostavenie rozpočtu a s prihliadnutím na skutočnosť, že momentálne nedošlo k zmene  

miestnych daní a poplatkov, čo je možné uskutočniť len zmenami a doplnkami príslušného 

VZN.  

Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k rozpočtu 

štátu, k právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce, 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, 

ďalej k zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a k rozpočtom iných obcí 

s ktorými mesto plní spoločné úlohy.  

Rozpočet na rok 2015 tak, ako som už uviedla v časti B. tohto stanoviska sa v súlade s § 

9 ods. 3 v spojení s ust. § 10 ods. 3  Zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy vnútorne člení na: 

a) bežný rozpočet, 

b) kapitálový rozpočet, 

c) finančné operácie.  

 

Bežný rozpočet  je navrhnutý v súlade s ust. § 10 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách 

samosprávy ako  prebytkový vo výške 1 452 311,00 EUR (tabuľka č. 1.) Prebytok bežného 

rozpočtu je použitý v súlade s cit. ust. na splácanie istín návratných zdrojov financovania 

(splátky istín úverov ŠFRB a splátky istín komerčných úverov), leasingové splátky na 

obstaranie motorových vozidiel a splátky za nákup akcií 1.slovenskej úsporovej, a.s.   na 

základe uzatvorenej zmluvy.  

 

Tabuľka č. 1: Bežný rozpočet  

Rozpočtové roky  2015 2016 2017 

Bežné príjmy celkom v € 19 052 686 19 009 837 19 219 466 

Bežné výdavky celkom v € 17 600 375 17 510 082 17 614 618 
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Bilancia BP a BV v € 

prebytok /- schodok  BR 

  1 452 311   1 499 755     1 604 848 

 

Kapitálový  rozpočet je navrhnutý ako schodkový, čo je v súlade s ust. § 10 ods. 7 Zákona 

o rozpočtových pravidlách samosprávy vo výške  - 284 237,00 EUR  (Tabuľka č. 2).  

Schodok kapitálového rozpočtu je krytý rezervným fondom a z nedočerpaných návratných 

zdrojov financovania cez príjmové finančné operácie.  

 

Tabuľka č. 2: Kapitálový rozpočet 

Rozpočtové roky  2015 2016 2017 

Kapitálové príjmy celkom v € 2 638 633 189 646 19 988 

Kapitálové výdavky celkom v € 2 922 870 18 929 0 

Bilancia KP a KV v € 

prebytok /- schodok KR 

-284 237 170 717 19 988 

 

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške  903 112,00 EUR, výdavkové 

finančné operácie sú rozpočtované vo výške 1 815 826,00 EUR,  rozdiel predstavuje  

schodok vo výške  - 912 714,00  EUR (tabuľka č. 3), ktorý sa navrhuje vykryť z prebytku 

bežného rozpočtu. 

 

Tabuľka č. 3: Finančné operácie 

 

Rozpočtové roky 2015 2016 2017 

Príjmové finančné operácie 

celkom v € 

903 112 4 219 4 219 

Výdavkové finančné operácie 

celkom v € 

1 815 826 1 228 324 1 246 736 

Bilancia FO v € - 912 714 - 1 224 105 - 1 242 517 

 

 

Návrh rozpočtu mesta na rok 2015 spĺňa podmienky ust. § 10 ods. 7 Zákona 

o rozpočtových pravidlách samosprávy, nakoľko je navrhnutý ako prebytkový po 

zapojení finančných operácií  v celkovej výške 255 360,00 EUR (tabuľka č. 4 a 5). 

Podľa ust. čl. 12 Zákona o rozpočtovej zodpovednosti do konca rozpočtového roku 2017 sa 

horný limit dlhu verejnej správy ustanovuje vo výške 60% podielu na hrubom domácom 

produkte. Výška dlhu verejnej správy je podľa čl. 5 ods. 2 cit. zákona  výška dlhu 

Slovenskej republiky, ktorú aktuálne zverejnila Európska komisia (Eurostat), vyjadrená 

ako percentuálny podiel na hrubom domácom produkte.  

Po potvrdení a zverejnení skutočnej výšky dlhu verejnej správy Eurostatom z 23. apríla 2014, 

tento presiahol hranicu 55 % hrubého domáceho produktu. V tom prípade je obec povinná 
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podľa čl. 12 cit zákona schváliť rozpočet na rok 2015 s výdavkami maximálne vo výške 

výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka okrem výdavkov na likvidáciu 

škôd spôsobených živelnými pohromami a výdavkov na financovanie spoločných 

programov Slovenskej republiky a Európskej únie. Okrem toho je obec povinná schváliť 

na rok 2015 iba vyrovnaný rozpočet alebo prebytkový rozpočet.  

V návrhu rozpočtu mesta na rok 2015 boli zohľadnené obidva tieto zákonné obmedzenia.  

V čase vypracovania tohto stanoviska boli však vládou zverejnené informácie, že sa 

očakáva zmena  metodiky Európskej komisie pre výpočet hrubého domáceho produktu 

a v dôsledku toho sa očakáva aj zmena výšky dlhu verejnej správy, ktorá by v roku 2014 

mala klesnúť na 54,1% a v roku 2015 na 54,4% hrubého domáceho produktu, 

v dôsledku čoho by bola prelomená povinnosť obcí rozpočtovať výdavky v roku 2015 

v závislosti od výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka.  

 

Tabuľka č. 4: Spolu bežný a kapitálový rozpočet mesta 

Rozpočtové roky  2015 2016 2017 

Bežné a kapitálové príjmy v € 21 691 319 19 199 483 19 239 454 

Bežné a kapitálové výdavky v € 20 523 245 17 529 011 17 614 618 

Hospodárenie mesta v € 
prebytok/ - schodok rozpočtu BaKR 

1 168 074 1 670 472 1 624 836 

 

Tabuľka č. 5: Celkový rozpočet po zapojení finančných operácií  

Rozpočtové roky 2015 2016 

 

2017 

Príjmy po zapojení príjmových 

FO v € 

22 594 431 19 203 702 19 243 673 

Výdavky po zapojení  

výdavkových FO v € 

22 339 071 18 737 335 18 861 354 

Hospodárenie mesta v € 

vyrovnaný/prebytok  

                255 360               446 367               382 319 

 

 

Pri návrhu rozpočtu boli uplatnené základné princípy : 

 zachovanie rozsahu poskytovaných služieb verejnosti a subjektom pôsobiacich na 

území mesta, 

 nezvyšovanie zadĺženosti mesta, 

 opatrnosť pri rozpočtovaní príjmov, 

 úspora výdavkov mesta  a úspora výdavkov príspevkových a rozpočtových organizácií 

 zostavenie prebytkového rozpočtu, so zámerom z prebytku hradiť splátky istín 

návratných zdrojov financovania (komerčných úverov) 
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Návrh rozpočtu mesta v príjmovej časti vychádza z návrhu štátneho rozpočtu a to u príjmov 

z transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pre 

obce je zostavený na úrovni poukázaných transferov v roku 2014, nakoľko návrh štátneho 

rozpočtu nepočíta s valorizáciou týchto transferov. Výnimkou je transfer na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva, ktorý je navýšený cca o 1 %.  Pri 

návrhu rozpočtu dane z príjmov zo závislej činnosti poukazovanej obciam bolo vychádzané  

z prognózy plnenia týchto príjmov v roku 2014. Miestne dane a poplatky  a nedaňové príjmy 

v návrhu rozpočtu na rok 2015 vychádzajú z odhadu plnenia v roku 2014 so zapracovaním 

prírastkov a úbytkov týkajúcich sa v roku 2015. Pri návrhu rozpočtu boli brané len príjmy, 

ktoré mesto môže reálne dosiahnuť.  V návrhu rozpočtu sú zapracované príjmy z projektov 

financovaných EÚ a ŠR a to projekt „ NP Terénna sociálna práca v obciach, projekt „Rómske 

občianske  hliadky“, projekt  „eMesto Liptovský Mikuláš“, projekt „Depozitár MJK 

Liptovský Mikuláš a príjmy z vyúčtovania projektu „Historicko – prírodno- kultúrna cesta 

okolo Tatier“. 

Základom pre tvorbu výdavkovej časti rozpočtu mesta  sú príjmy, ktoré mesto môže reálne 

získať v roku  2015. Výdavkovú časť rozpočtu tvorí 18 programov. Návrh výdavkov bežného 

rozpočtu tak, ako aj v predchádzajúcich dvoch rozpočtových obdobiach pokrýva iba 

nevyhnutné výdavky súvisiace s výkonom základných samosprávnych funkcií preneseného 

výkonu štátnej správy, výdavky na splácanie úrokov z návratných zdrojov financovania a tiež 

financovania projektov, či už v rámci štátu, ako aj projektov spolufinancovaných z EÚ. Návrh 

výdavkov kapitálového rozpočtu zohľadňujú výdavky  na investičné akcie schválené 

v rozpočte pre rok 2014, ktorých ukončenie sa plánuje v roku 2015. 

 Návrh rozpočtu výdavkov zohľadňuje tiež finančné väzby na rozpočtové, príspevkové 

organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto. Transfery príspevkovým organizáciám mesta na 

rok 2015  sú v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2014 rozpočtované  nižšie o  973 246,00  

EUR a dosiahli sumu 2 470 834,00 EUR.  Z celkových transferov pre príspevkové 

organizácie sú transfery na kapitálové výdavky vo výške  268 840,00  EUR a transfery na 

bežné výdavky vo výške 2 202 003,00 EUR. Výdavky rozpočtových organizácií mesta na rok 

2015 sú rozpočtované vyššie o 71 169,00 EUR oproti roku 2014. Bežný rozpočet je zostavený 

prebytkový a z prebytku sa kryjú cez výdavkové finančné operácie  splátky istín úverov 

ŠFRB a  splátky istín komerčných úverov.  

 

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA 

Daňové príjmy 

Výnos dane z príjmov fyzických osôb v rozpočte na rok 2015 je rozpočtovaný vo výške 

8 263 722,00 EUR. V návrhu rozpočtu mesta pri plánovaní výnosu dane z príjmov 

vychádzané z odhadu skutočného plnenia v roku 2014 a so zohľadnením návrhu rozpočtu 

verejnej správy na rok 2015. Odhad plnenia vychádza zo septembrovej prognózy MF SR, 

ktorá je na úrovni rozpisu rozpočtu dane z príjmov fyzických osôb pre mesto vo výške 

7 891 743 EUR. V súlade s vládnym návrhom štátneho rozpočtu by mal výnos dane z príjmov 
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fyzických osôb pre mesto predstavovať 8 698 655 EUR. Do návrhu rozpočtu mesta na rok 

2015 je rozpočtovaný výnos dane z príjmov fyzických osôb vo výške 8 263 722 EUR, čo je  

nižšie oproti návrhu štátneho rozpočtu  o 5 %, čiže o sumu 434 933,00 EUR.  

Výška dane z nehnuteľností  v rozpočte na rok 2015 je rozpočtovaná v súlade so Zákonom 

č. 582/2004 Z.z. a s VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné 

stavebné odpady. Pri návrhu rozpočtu dane z nehnuteľnosti bolo vychádzané z 

predpokladaného odhadu plnenia k 31.12.2014,   predpokladu vyrubenia dane na rok 2015 

a predpokladaného príjmu dane z predchádzajúcich rokov spoločnosti Maytex v konkurze. 

V návrhu rozpočtu  na rok 2015  je  rozpočtovaný príjem  dane z nehnuteľnosti   vo výške 

2 951 646,00 EUR.   

Príjem poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady je rozpočtovaný 

v rozpočte  vo výške 838 000,00 EUR a pri návrhu sa vychádzalo z očakávaného plnenia 

k 31.12.2014 a predpokladu vyrubenia poplatku na rok 2015. Návrh rozpočtu príjmu z tohto 

poplatku je nižší o  5 672,00 EUR ako v roku 2014.   

Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 1 884 750,00 EUR.   

V týchto príjmoch sú rozpočtované príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, príjmy za 

administratívne poplatky a iné poplatky a platby, úroky z tuzemských úverov, pôžičiek 

a vkladov a iné nedaňové príjmy napr. príjmy z výťažkov z loterií, dobropisy atď. 

Granty a transfery  sú rozpočtované vo výške 4 112 545,00 EUR. V týchto príjmoch je 

rozpočtovaný príjem z grantu Oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorej je mesto 

Liptovský Mikuláš členom,  transfery v rámci verejnej správy na činnosť ZS a DSS, na  

činnosť stavebného úradu, na činnosť matriky, na register obyvateľstva, na agendu ŠFRB,na 

Dom opatrovateľskej služby, na činnosť školského úradu atď.  

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 2 638 633,00 EUR a sú rozpočtované na úrovni 

skutočnosti roka 2014, okrem transferov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, 

kde sa ráta so zvýšeným príjmom o cca 1 %.   V tejto výške  sú rozpočtované príjmy z predaja 

kapitálových aktív vo výške 268 248,00 EUR, príjem  z predaja pozemkov a nehmotných 

aktív vo výške 104 220,00 EUR a transfery v rámci  verejnej správy vo výške 2 266 165,00 

EUR  

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 903 112,00 EUR.  V  tejto položke  

sú rozpočtované prevody z mimorozpočtových fondov  a to na údržbu projektov - nórske 

ihriská vo výške 4 219,00 EUR a prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 

568 679,00 EUR. Ďalej v tejto položke je rozpočtované dočerpanie návratných zdrojov 

financovania schválených v roku 2014 na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 

330 214,00 EUR. 

Uvedené údaje sú zdokumentované v tabuľke, ktorá je prílohou č.1 tohto stanoviska a  

obsahuje porovnanie rozpočtu príjmov v členení skutočné plnenie v  roku 2012, skutočné 

plnenie v  roku 2013,  návrh rozpočtu na rok 2014, úprava rozpočtu a skutočnosť k 30.9.2014, 

odhad skutočnosti k 31.12.2014  a  návrh rozpočtu na rok 2015. 
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S t a n o v i s k o :  

V príjmovej časti rozpočtu na rok 2015 vidím riziko najmä v tom, že v priebehu roka nemusia 

byť dosiahnuté plánované kapitálové príjmy a v tom prípade bude potrebné hľadať iné zdroje 

na krytie kapitálových výdavkov a to v bežnom rozpočte a súčasne bude potrebné prehodnotiť 

majetok určený na predaj (prebytočný alebo neupotrebiteľný majetok) a to v závislosti od 

požiadaviek na realitnom trhu.    

   

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA 

 

Poznámka: údaje v tabuľkách č. 6 a č. 7  sú uvádzané v eurách  

 

Tabuľka č. 6:                                                                                                                                   

Porovnanie výdavkov rozpočtu v členení  skutočné plnenie v roku 2012, skutočné 

plnenie v roku 2013, schválený rozpočet  pre rok 2014, upravený rozpočet  k 31.08.2014, 

odhad k 31.12.2014 a návrh rozpočtu na rok 2015 

 

Rozpočet 

výdavkov 

Skutočnosť 

k 31.12.2012 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 

 

Schválený 

rozpočet  

rok 2014 

Upravený 

rozpočet 

k 31.08.2014 

Odhad 

k 31.12.2014 

Návrh 

rozpočtu 

rok 2015 

Bežné 

výdavky 

16 378 429 17 234 322 18 280 931 18 506 743 18 246 131 17 600 375 

Kapitálové 

výdavky 

2 561 186 3 262 128 3 802 627 7 880 953 6 439 318   2 922 870 

Výdavkové 

finančné 

operácie   

984 384 1 129 456 1 153 565 1 856 242 1 852 673 1 815 826 

 

Bežné výdavky : 

Tabuľka č. 7: 

Porovnanie bežných výdavkov  podľa programov v členení skutočné plnenie 

k 31.12.2012, skutočné plnenie k 31.12.2013, návrh rozpočtu na rok 2014, úprava 

rozpočtu k 31.08.2014 a návrh rozpočtu na rok 2015  

                                                                                                                      

 Názov Skutočné 

plnenie 

k 31.12.2012 

Skutočné 

plnenie 

k 31.12.2013 

Rozpočet 

upravený 

k 31.08. 

2014 

Odhad 

skutoč. 

k 31.12. 

2014 

Návrh 

rozpočtu 

na rok 

2015 

1 Stratégia, manažment   188 220 221 067     276 586 261 659     246 752 
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kontrola 

2 Propagácia, manažment 

a CR 

  174 544 307 967    236 205 234 256 229 970 

3 Interné služby mesta 1 604 815 1 650 198 1 988 828 1 971 059 1 928 265 

4  Služby poskytnuté občan.    383 058 368 506     388 528 384 310    348 765 

5 Verejný poriadok 

a bezpečnosť 

563 033 588 700 612 606 640 011 681 017 

6  Odpadové hospodárstvo 1 191 069 1 188 832 1 369 854 1 385 083 1 355 300 

7 Doprava 350 000 371 506 371 505 371 505 360 000 

8 Miestne komunikácia 524 830 585 825 662 868 663 235 593 110 

9 Prostredie pre život 261 642 248 956 309 693 308 093 256 496 

10 Verejné osvetlenie 268 018 240 023 249 600 240 820 239 500 

11 Vzdelávanie a mládež 274 894 263 079 460 195 416 804 270 861 

12 Šport 1 158 515 1 075 947 1 222 430  1 221 216 1 128 196 

13 Kultúra 59 225 76 402 125 966 119 106 98 189 

14 Bývanie a občianska 

vybavenosť 

428 598 472 524 867 695 815 891 774 088 

15 Sociálne služby a soc. 

pomoc 

742  031 1 160 787 833 669 783 444   804 446 

16 Priemyselný park 0 0 0 0 0 

17 Viacúčelové rozvojové 

projekty 

54 821 57 050 26 102 24 613 0 

18 Dlhová služba (podľa 

rozpočtu na rok 2012 – 

Podporná činnosť) a nákup 

akcií 

509 904 398 737 407 540 379 845 395 476 

 

S t a n o v i s k o:  

Návrh rozpočtu na rok 2015 vo výdavkovej časti je zostavený v porovnaní s rokom 2014 

úspornejšie  v  oblasti  bežných  výdavkov  nakoľko  sú  výdavky  rozpočtované  nižšie  o  

699 439,00 EUR  oproti roku 2014.  Výdavková časť rozpočtu je v štruktúre  delená na 

jednotlivé programy, podprogramy.  

 

 

 

 



 

14 

 

Kapitálové výdavky : 

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2015 je rozpočtovaný v celkovej sume 2 922 870,00 

EUR a krytie  je navrhované zo zdrojov : 

 vo výške 330 214,00  EUR z nedočerpaných návratných zdrojov financovania, 

 vo výške 568 679,00 EUR z rezervného fondu, 

 vo výške 12 054,00  EUR z vyúčtovania projektu „300 rokov legendy Jánošík“, 

 vo výške 365 965,00  EUR z predaja majetku, 

 vo výške 881 479,00 EUR z prostriedkov EÚ a ŠR z projektu „eMesto Liptovský 

Mikuláš“, 

 vo výške 764 479,00 EUR z prostriedkov EÚ a ŠR z projektu „Depozitár MJK 

Liptovský Mikuláš“ 

 

Poznámka: údaje v tabuľkách č. 8 a č. 9  sú uvádzané v eurách  

Tabuľka č. 8: 

Porovnanie kapitálových výdavkoch  v členení skutočné plnenie k 31.12.2012, skutočné 

plnenie k 31.12.2013, rozpočet na rok 2014, úprava rozpočtu k 31.08.2014 a návrh 

rozpočtu na rok 2015  

 

 Skutočnosť 

2012 

Skutočnosť 

2013 

Rozpočet 2014 Rozpočet 

upravený 

k 31.08. 2014 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2015 

Kapitálové výdavky 2 561 186 3 262 128 3 802 627 7 880 953 2 922 870 

 

 

Tabuľka č.9 : 

Prehľad rozpočtovaných  kapitálových  výdavkov  na rok 2015 podľa  programov   

 

Názov programu  Návrh rozpočtu na rok 2015 

 č.3 Interné služby mesta  976 800 

č.5Verejný poriadok a bezpečnosť 

 

6 588 

č.6 Odpadové hospodárstvo 150 000 

č.8 Miestne komunikácie 524 527 

č.11 Vzdelávanie a mládež 417 586 

č.12 Športové zariadenia mesta  1 

č.17 Viacúčelové rozvojové projekty 847 368 

S p o l u : 2 922 870 
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S t a n o v i s k o:  

Kapitálové výdavky na rok 2015 sú rozpočtované nižšie o 4 958 083,00  EUR oproti roku 

2014. Sú závislé od dosiahnutia kapitálových príjmov t. z., či dôjde k ich naplneniu 

odpredajom plánovaného majetku.  

 

Výdavkové finančné operácie  

Výdavkové finančné operácie  sú rozpočtované vo výške 1 815 826,00 EUR. V tejto položke  

sú rozpočtované výdavky na leasingové splátky za obstaranie 2 osobných automobilov, 

výdavky na splátky istiny úverov  ŠFRB, splátky istín komerčných úverov, splátku 

prekleňovacieho úveru z VÚB, a.s.  a nákup akcií 1. slovenskej úsporovej, a.s. 

 

Rozpočet Spoločný obecný úrad 

Súčasťou návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš je rozpočet SOcÚ - stavebný a rozpočet 

SOcÚ - sociálne služby . Rozpočet SOcÚ - stavebný na rok 2015 je  rozpočtovaný vo výške 

160 574,00 EUR a rozpočet SOcÚ- sociálne služby na rok 2015  je  rozpočtovaný vo výške  

11 810 EUR,00. Uvedené návrhy rozpočtov zohľadňujú reálne výdavky potrebné na 

zabezpečenie činnosti SOcÚ. 

 

E. Úverová zadĺženosť v roku 2015 

 

V rozpočte na rok 2015 sa nepočíta s prijatím nových návratných zdrojov financovania, len 

s dočerpaním úveru v roku 2014 na rekonštrukciu miestnych komunikácií.  Predpokladá sa, že 

sa načerpá komerčný úver na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 969 786,00 

EUR a mesto k 31.12.2014 dosiahne stav komerčných úverov započítavajúcich sa do úverovej 

zadĺženosti podľa ust. § 17 ods. 7 a 8  Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo 

výške  7 783 643,00 EUR t.j. 40,9 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, 

ktoré predstavujú výšku 19 019 758,00 EUR.  

V prípade realizácie jednorázovej splátky predmetného úveru vo výške 650 000,00 EUR 

mesto k 31.12.2014 dosiahne stav komerčných úverov započítavajúcich sa do úverovej 

zadĺženosti vo výške 7 133 643,00 EUR t.. 37,5 % bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka predstavujú výšku  19 019 758,00 EUR. 

S poukazom na uvedené skutočnosti mesto by v roku 2015 nemalo riešiť prijímanie opatrení 

podľa ust. § 17 ods. 9 a nasl. Zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy, upozorňujem 

však na povinnosť uvedenú v ods. 9 cit. ust. a to sledovať v priebehu rozpočtového roka vývoj 

celkovej sumy dlhu a vývoj sumy splátok návratných zdrojov financovania, pričom od 

01.01.2015 sa považuje už za kritické, ak celková suma dlhu dosiahne 50% skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  

 

F.  Z á v e r  

Pokiaľ budú východiská uvedené v ust. § 10 ods. 1 Zákona o rozpočtových pravidlách 

samosprávy v stave takom rozpracovanosti, že  bude predpoklad ich schválenia 

príslušnými orgánmi SR: 
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konštatujem, že:  

a) bola dodržaná informačná povinnosť vyplývajúca zo Zákona o obecnom zriadení 

b) návrh rozpočtu na rok 2015 a rozpočtové roky 2016 – 2017 bude spracovaný 

v súlade s príslušnými  všeobecne záväznými právnymi predpismi a zohľadňuje 

príslušné ustanovenia požadovaných zákonov, 

c) rozpočet bol spracovaný metodicky správne a  

odporúčam mestskému zastupiteľstvu schváliť: 

a) programovú štruktúru programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 

2015 a roky 2016 – 2017, 

b) predložený návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015, ktorý je 

navrhnutý ako prebytkový vo výške 1 168 074,00 EUR (rozdiel bežného 

a kapitálového rozpočtu) ako aj  prebytkový po zapojení príjmových 

a výdavkových finančných operácií v celkovej výške 255 360,00 EUR  a 

c) navrhované rozpočty na roky 2016 a 2017.  

 

 

 

 



Príloha č. 1 

Porovnanie príjmov rozpočtu v členení :  skutočnosť rok 2012, skutočnosť rok 2013, schválený rozpočet pre rok 2014, upravený rozpočet 

k 31.08.2014, skutočnosť k 31.08.2014, odhad skutočnosti k 31.12.2014, rozpočet na rok 2015 

Príjem Skutočnosť 

k 31.12.2012 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Rozpočet 

2014 

Upravený 

rozpočet 

k 31.08.2014 

Skutočnosť 

k 31.08.2014 

Odhad 

skutočnosť 

2014 

Rozpočet 

2015 

Bežné príjmy spolu 17 738 348,05 19 019 758,90 18 825 847,00 18 910 914,00 13 025 321,32 18 903 689,08 19 052 686,00 

Z toho: 

Daňové príjmy 

 

11 263 180,48 

 

11 392 606,00 

 

11 531 663,00 

 

11 553 282,00 

 

7 972 727,58 

 

11 728 805,12 

 

11 793 062,00 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej 

samospráve 

7 484 960,60 7 504 359,85 7 680 891,00 7 697 774,00 5 264 149,04 7 770 000,00 7 770 000,00 

Daň z nehnuteľnosti 2 669 128,93 2 750 044,23 2 772 915,00 2 774 454,00 1 761 689,40 2 878 506,00 2 951 646,00 

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 848 493,55 887 753,50 843 672,00 843 672,00 766 950,27 838 339,00 838 000,00 

Nedaňové príjmy 1 553 902,75 1 952 339,99 1 922 870,00 2 013 532,00 1 447 994,04 1 977 323,21 1 884 750,00 

Granty a transfery 4 001 588,87 4 774 183,22 4 554 590,00 4 491 652,00 3 026 640,93 4 398 025,75 4 112 545,00 

Kapitálové príjmy spolu 2 267 331,18 2 380 282,66 1 408 217,00 3 923 888,00 1 568 823,23 3 418 027,00 2 638 633,00 

Z toho: 

Nedaňové príjmy 

 

749 481,81 

 

308 131,75 

 

330 543,00 

 

1 881 365,00 

 

882 967,70 

 

1 985 121,52 

 

372 468,00 

Granty a transfery 1 512 049,37 2 072 150,91 1 060 620,00 2 025 469,00 685 855,53 1 427 905,48 2 254 111,00 

Príjmové finančné operácie spolu 796 147,38 951 194,21 3 003 059,00 5 491 428,00 1 784 327,40 5 105 924,01 903 112,00 

Z toho:  príjmy zo splácania úverov a pôžičiek 

a z predaja majetkových účasti 

423 633,00 800 264,21 2 009 119,00 2 581 488,00 1 745 903,15 2 595 068,01 572 898,00 

Prijaté úvery 372 514,38 150 930,00 993 940,00 2 909 940,00 38 424,25 2 510 856,00 330 214,00 

Príjmy celom 20 801 826,61 22 351 235,77 23 237 123,00 28 326 230,00 16 378 471,95 27 427 640,09 22 594 431,00 

 


