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NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 13. 4. 2017 číslo ‚2017

K bodu: Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016

Mestské zastupiteľstvo

Bene na vedomie

1. Správu o výsledku hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových organizácií,
návrh záverečného účtu za rok 2016.

2. Správu nezávislého auditora o overení ročnej účtovnej závierky mesta Liptovský Mikuláš
za rok 2016

3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu závereČného účtu mesta
Liptovský Mikuláš za rok 2016

4. Stanovisko komisie finančnej a majetkovo právnej
5. Stanovisko Mestskej rady

II. Konštatuje, že

Mesto Liptovský Mikuláš, vrátane jeho rozpočtových organizácií dosiahlo k 31.12.2016
nasledovné výsledky:

1. Bežný rozpočet:
. bežné príjmy vo výške 22323 394,61 eur
. bežné výdavky vo výške 20105017,73 eur
. prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 218 376,88 eur

2. Kapitálový rozpočet:
. kapitálové príjmy vo výške 2 215 434,75 eur
. kapitálové výdavky vo výške 2 593 222,36 eur
. schodok kapitálového rozpočtu vo výške —377 787,61 eur



3. Celkový rozpočet (bežný + kapitálový)
. príjmy rozpočtu celkom vo výške 24538829,36 eur
. výdavky rozpočtu celkom vo výške 22 698 240,09 eur
. prebytok rozpočtu celkom vo výške 1 840 589,27 eur

4. Finančně operácie:
. príjmové finančné operácie vo výške 7 563 554,11 eur
. výdavkové finančné operácie vo výške 7502387,42 eur
. zostatok zdrojov z finančných operácií vo výške 61 166,69 eur

S. Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia Po zapojení finančných operácií:
. celkové príjmy vo výške 32 102 383,47 eur
. celkové výdavky 30200 627,51 eur
. celkový zostatok zdrojov Po zapojení finančných operácií je vo výške 1901 755,96 eur

6. Účtovný výsledok hospodárenia:
. náklady vo výške 18407 353,19 eur
. výnosy vo výške 19 192 936,91 eur
. výsledok hospodárenia Po zdaneni zisk vo výške 785 583,72 eur

7. Príspevkové organizácie, ktoré predkladajú správu o výsledku hospodárenia za rok 2016
samostatne dosiahli nasledovné výsledky:

. Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš — zisk vo výške 56873,51 eur

. lnformačné centrum mesta Liptovský Mikuláš — zisk vo výške 3,57 eur

Ill. Schvaľuje

1. hospodárenie mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016v súlade s 5 16 ods. 8 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov bez výhrad

2. výsledok hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 zistený podľa 5 2 písm. b)
a c) a 5 10 ods. 3 písmeno a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. - prebytok vo výške
1 583 905,76 eur,

3. celkový dosiahnutý zostatok zdrojov mesta Liptovský Mikuláš po zapojení finančných
operácií vo výške 1901755,96 eur,

4. v súlade s 516 odst. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. a podľa 5 10 ods. 3 písm. a) a b)
vyčlenenie nevyčerpaných účelových dotácií z roku 2016v sume 289 906,04 eur,

S. v súlade s 5 16 odst. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. a podYa 5 10 ods. 3 písm. a) a b)
vyčlenenie sumy 27944,16 eur na prevod do fondu prevádzky, údržby a opravy
nájomných bytov (podľa zákona č. 443/2004 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní),

6. zostatok zdrojov z výsledku rozpočtového hospodárenia vo výške
1583905,76 eur a jeho prevod do rezervného fondu v súlade s 5 15 zákona 583/2004.

3



IV. potvrdzuje
v súlade s5 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. 2.0 rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podra
510 ods. 3 a), b) financovanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 377 787,61 eur z rezervného
fondu

Dóvodová správa

Zákon č. 583/2004 Z. z. upravuje postup pri uzatvorení rozpočtového roka v 5 16, na základe ktorého
vyplýva i mestu Liptovský Mikuláš povinnost spracovat údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne do
záverečného účtu mesta.

V súlade s uvedenými postupmi mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných
vzťahov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a právnickým a fyzickým osobám, ktorým poskytlo
prostriedky svojho rozpočtu. Tiež usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom,
rozpočtom mých obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

Účtovná závierka bola overená audítorom, ktorý toto overenie potvrdil svojim písomným výrokom.

Záverečný účet mesta obsahuje údaje o plnení rozpočtu v predpísanom členení, bilanciu aktív a pasív,
prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií.

Výsledok rozpočtového hospodárenia je usporiadaný podľa citovaného zákona a je predložený
mestskému zastupitel‘stvu na prerokovanie a vyjadrenie v súlade sS 16 odsek 8.

V roku 2016 mesto použilo na svoju činnost, vrátane rozpočtových organizácií výdavky v celkovej výške
30200627,51 eur, pričom malo k dispozícii finančné zdroje vo výške 32 102 383,47 eur.

Mesto Liptovský Mikuláš dosiahlo za rok 2016 za oblast bežného a kapitálového rozpočtu prebytok vo výške
1840 589,27 eur, Po zapojeni finančných operácií sa tento prebytok zvýšil na 1901755,96 eur.

Po usporiadaní finančných vztahov za rok 2016 podľa citovaného zákona v celkovej výške 317 850,20 eur,
zostávajú mestu pre použitie v nasledujúcom období finančné zdroje vo výške 1583905,76 eur. Mestskému
zastupitelstvu sa navrhuje previest tieto finančné zdroje do rezervného fondu.

4


