
/tESTSK ZASTU PtTEĽSTVO LIPTOVSKÝ M IKU LÁŠ

UZNESENIE
MESTSKĚHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 3. apríla 2014 číslo 28/20 14

K bodu; Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013

Mestské zastupitel‘stvo

I. bene na vedomie

1. správu k záverečnému účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013,
2. správu nezávislého auditora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Liptovský Mikuláš za

rok 2013,
3. stanovisko kornisie finančnej. rnajetkovoprávnej a cestovného ruchu, ktorá materiál

prerokovala na svojom zasadnutí dňa 18.3.2014 a mestskej rady. ktorá materiál prerokovala
dňa 24.03.20 14 a odporučili ho prerokovat‘v mestskom zastupiteľstve.

11. konštatuje, že

mesto Liptovský Mikuláš vrátane jeho rozpočtových organizácií dosiahlo k 3 1.12.2013
nasledovné výsledky:

I. l3ežný rozpočet:

• bežné príjmy vo výške 19019 758,90 eur
• bežné výdavky vo výške 17 234 322,99 eur

• prebytok bežného rozpočtu vo výške I 785 435.91 eur
2. Kapitálový rozpočet:

• kapitálové príjmy vo výške 2 380 282,66 eur
• kapitálové výdavky vo výške 3 262 128,34 eur
• schodok kapitálového rozpočtu vo výške 88 I 845,68 eur

3. Finančné operácie:
• príjmové finančné operácie vo výške 951 194,21 eur
• výdavkové fnančné operácie vo výške I 129 456.69 eur
• schodok z finančných operácií vo výške I 78 262,48 eur



4. Súhrnný výsledok rozpočtového hospodárenia po zapojení finančných operácií spolu:
• celkové príjmy vo výške 22 35 I 235,77 eur
• celkové výdavky vo výške 21 625 908,02 eur
• zostatok zdrojov vo výške 725 327,75 eur

5. Výsledok bežného a kapitálového rozpočtuje prebytok vo výške 903 590,23 eur
6. Učtovný výsledok hospodárenia:

• náklady vo výške 15 443 246,29 eur
• výnosy vo výške I 5 789 605,5 6 eur
• výsledok hospodárenia po zdanení — zisk vo výške 346 3 59,27 eur

III. schval‘uje

1. celoročné hospodárenie mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013 bez výhrad,
2. výsledok hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013 v zmysle 10 ods.3 písm. a)

a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisovje prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 903 590,23 eur,
2a) z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu sa vylučujú podl‘a 16 odst.6 zákona Č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
nevyčerpané účelové dotácie z predchádzajúcich rokov v sume 110 160,66 eur a suma
34 926,17 eur do Fondu prevádzky, údržby a opravy nájomných bytov (podl‘a zákona č.
443/20 10 Z.z.o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní),
2b) z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu sa vykryje schodok z finančných operácií
v sume 178 262,48 eur,

3. prevod prebytku bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2013, upravený o položky 2 a) a 2b)
vo výške 580 240,92 eur do rezervného Fondu,

4. zapojenie vylúčených nevyčerpaných účelových dotácií v sume 110 160,66 eur do rozpočtu
roku 2014.

IV. potvrdzuje, že

v súlade s 16 ods. 8 schodok kapitálového rozpočtu bol krytý sume 722 680,66 eur
z prostriedkov rezervného Fondu, v sume 150 930,- eur z návratných zdrojov
financovania.
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