
‘1tESTSK ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKY MIKULÁŠ

UZNESENIE
MESTSKĚHO ZASTUPITEĽSTVA

Zo dňa 3. apríla 2014 číslo 32/2014

K bodu: S P R Á V A o výsledkoch inventarizácie majetku a záviizkov a rozdielu
majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a oranizácií, ktorých je
zriad‘ovatel‘om, ku dňu 31.12.2013

Mestské zastupitel‘stvo

I. bene na vcdomic, že

stav majetku a záväzkov v účtovníctve k 3 I .12.2013 zodpovedá fzickéniu stavu.

11. konštatuje,žc

- komisia finančná, majetkovoprávna a cestového ruchu dňa 18.3.20 14 a incstská rada dňa
24.03.20 14 prerokova] i materiál na svoj ich zasadnutiach a odporučili materiál
prerokovať v mestskorn zastupiteľst‘e.

stav majetku a záväzkov podl‘a účtovných tried v obstarávacej cene je za inventarizované
obdobie nasledovný:

01 cllhodobý nehmotný ‚nujelok
02 — dlhodobý hmot,z J11(ijelOk

03 — c/lhodohý I2I,zol,zi „zale/ok ‚zeodpisova;zý

04 - obsžarame dlhoclohého ‚najdku
06 — dlhodobýjinančný najeiok
1 — zásoby

:účtovanie ‚nedzi subjekíini verejnej spráy
3 - pohľadávky
2 —Jiízančné úč/y
Casové rozlíšenie

Majetok mesta Liptovský Mikuláš brutto spolu:
Korekcia (oprávky, opravné položky):
Majetok mesta Liptovský Mikuláš netto spolu:

252 838,42 eur
82 819 988.16 Uľ

26 042 621.53 eur
3 483 927,91 eur

/1 695 641,82 eur
201 435,32 eur

27360 020,27 eur
2 637 069.57 eur
3 36/ 403,36 eur

22 980,96 eur

157 897 927,32 eur
-37 353 902,98 eur
120 544 024,34 eur



Závázky spolu + Časové rozlíšenie 64 156 494,96 eur
Rozdiel majetku a závazkov 56 387 529,38 eur

Oproti 31.12.2012 sa:
dlhodobý nehmotný rnajetok sa zvýšil o 22 337,70 eur,
dlhodobý hmotný majetok sa zvýšil o4 180 049,84 eur,
dlhodobý finančný rnajetok sa zvýšil o 234 476,00 eur,
zásoby sa zvýšili o 24 3 83,39 eur,
dlhodobé a krátkodobé pohľadávky sa zvýšili o 39 343,00 eur,
finančné účty sa znížili o 396 268,3 I.

\ 5)

J-‘ / MUDr. AJeander ‚fkovský

primátor mesta

Dá/um podpisu u:ne,venia: 7.4.2014


