
NIESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULAš 

UZNESENIE 
MESTSKEHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 23. októbra 2014 číslo 96/2014 

K bodu: Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 a roky 2016 - 2017 

Mestské zastupitel'stvo 

I. berie na vedomie 

predložený návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 a roky 2016 - 2017. 

II. konštatuje, že 

l. Rozpočet na rok 2015, bežný a kapitálový je zostavený spolu ako prebytkový, vo vý ke 
l 168 074,- eur. Po zapojení finančných operácií je celkový rozpočet na strane príjmov 
22594431,- eur na strane výdavkov 22 339 071,- eur t.j. prebytkový vo výške 255 360,- eur. 
Prebytok celkového rozpočtu vo výške 255360,- eur, ponechávame na rozdelenie 
zastupiteľstvu, ktoré vzíde z volieb 2014. 

2. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 1 452311,- eur, 
3. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 19052686,- eur, 
4. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 17600375,- eur, 
5. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 284 237,- eur, 
6. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 2638633,- eur, 
7. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 2922 870,- eur. Návrh výdavkov 

kapitálového rozpočtu zohľadňuje iba výdavky na investičné akcie schválené v rozpočte pre 
rok 2014, ktorých ukončenie prechádza do roku 2015 a výdavky, ktoré boli uznesením MsZ 
uložené zapojiť do návrhu rozpočtu na rok 2015. 

8. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 903112,- eur, 
9. Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške l 815826,- eur, 
10. Schodok finančných operácií je krytý prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 

912714,- eur, 
ll. Návrh programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 a roky 2016 - 2017 

prerokovala komisia finančná, majetkovoprávna a cestovného ruchu dňa 6.10.2014 a mestská 
rada dňa 13 .10.2014 a odporučili predložiť materiál na prerokovanie mestskému 
zastupiteľstvu. 



III. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

schval'uje 

Programovú štruktúru programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 20 15 a roky 
2016 - 2017, 
Rozpočet mesta, ktorého súčasťou je programový rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 
20 I 5 v záväznosti a viacročný rozpočet na roky 20 16 - 20 I 7 bez záväznosti, 
Bežný rozpočet na rok 20 I 5 v príjmovej časti vo výške 19 052 686 ,- eur 

vo výdavkovej časti vo výške 17 600 375,- eur 
Kapitálový rozpočet na rok 2015 v príjmovej časti vo výške 2638633,- eur 

vo výdavkovej časti vo výške 2 922 870,- eur 
Finančné operácie na rok 20 I 5 príjmové vo výške 903 112,- eur 

výdavkové vo výške 1 815 826,- eur 
Použitie rezervného fondu vo výške 568 679,- eur na kapitálové výdavky na: 

Kapitálový transfer VPS -kompostáreň dofinancovanie z roku 2014 125000,- eur, 
Kapitálový transfer VPS - odstavné plochy ul Jabloňová dokončenie z roku 2014 
118 840,- eur, 
Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy ZŠ A.Stodolu 40 000,- eur, 
Stavebné úpravy ZŠ Čsl. Brigády 132 300,- eur, 
Depozitár MJK. Liptovský Mikuláš 82 889,- eur, 
Projekt eMesto Liptovský Mikuláš 20 577,- eur, 
Rekonštrukciu a modernizáciu MK dokončenie z roku 2014 49 073,- eur. 

7. Rozpočet Spoločného obecného úradu na rok 2015 v záväznosti a roky 2016 -2017: 
na úseku stavebného poriadku vo výške 160 574,- eur, 
na úseku sociálnych vecí vo výške l I 8 I 0,- eur. 

Dátum podpisu uznesenia: 

Slafkovský 
mesta 

27. 10.2014 


