




 

 
 

d) finančný odbor mesta Liptovský Mikuláš vypracoval záverečný účet v zákonom stanovenej lehote 

a  zverejnil  v súlade so zákonom č. 583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a zákonom č. 369/1990 z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh na jeho 

prerokovanie predložil formou spracovaného materiálu na mestské zastupiteľstvo dňa 20. 6. 2019, 

čím splnil svoju úlohu a vytvoril riadne podmienky pre jeho prerokovanie do 30. 6. 2019. V rámci 

verejnej diskusie neboli mestu Liptovský Mikuláš doručené žiadne pripomienky k návrhu 

záverečného účtu, zverejnenému od 3. 6. 2019, 

e) na riadnom zastupiteľstve dňa 20 6. 2019 odmietli poslanci rokovať o tomto bode a vyradili ho 

z programu rokovania, preto nebol návrh záverečného účtu  prerokovaný. Nebol prerokovaný ani 

po opakovaných predloženiach na nasledujúcich zasadnutiach mestského zastupiteľstva dňa 25. 

6. 2019 a 27. 6. 2019, 

f) dňa 30. 6. 2019 uplynula lehota na prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Liptovský 

Mikuláš za rok 2018,  

g) návrh záverečného účtu bol prerokovaný a schválený bez výhrad mestským zastupiteľstvom až 

dňa 11. 7. 2019 a to uznesením č. 51/2019, teda po uplynutí lehoty určenej v § 16 ods. 12 zákona 

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,  

h) na ustanovujúcom zastupiteľstve dňa 3. 12. 2018  obdržali poslanci mesta Liptovský Mikuláš 

prehľad základných smerníc mesta, ktoré obsahovali aj platné Pravidlá rozpočtového 

hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš, účinné od 24. 6. 2016 a  31. 1. 2019 odbornú literatúru 

s príslušnou legislatívou pre poslancov.  

 

2. odporúča 

a) primátorovi mesta zaslať všetkým poslancom schválené Pravidlá rozpočtového hodpodárenia 

mesta Liptovský Mikuláš, vypracované v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách na preštudovanie a oboznámenie sa so zákonnou problematikou v podmienkach Mesta 

Liptovský Mikuláš, 

b) zaslať prokurátorovi uznesenie mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš o oboznámení 

mestského zastupiteľstva o upozornení prokurátora a o prijatých opatreniach. 

 
 

 
Ing. Ján Blcháč, PhD. 
      primátor mesta 
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