
~1ESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSK'ý MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTV A 

zo dňa 14. apríla 2016 číslo 41/2016 

K bodu: Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2015 

Mestské zastupitel'stvo 

I. berie na vedomie 

1. Správu o výsledku hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových organizácií, 
návrh záverečného účtu za rok 2015. " 

2, Správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky mesta Liptovský Mikuláš 
za rok 2015 

3. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu záverečného účtu mesta 
Liptovský Mikuláš za rok 2015 

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

II. konštatuje, že 

Mesto Liptovský Mikuláš, vrátane jeho rozpočtových organizácií dosiahlo k 31.12.2015 
nasledovné výsledky: 

1. Bežný rozpočet: 
• bežné príjmy vo výške 20 729 484,59 eur 
• bežné výdavky vo výške 19 125 124,17 eur 
• prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 604 360,42 eur 

2. Kapitálový rozpočet: 

• kapitálové príjmy vo výške 2 186372,85 eur 
• kapitálové výdavky vo výške 2 491 317,29 eur 
• schodok kapitálového rozpočtu vo výške - 304 944,44 eur 

3. Celkový rozpočet (bežný + kapitálový) 
• príjmy rozpočtu celkom vo výške 22915857,44 eur 
• výdavky rozpočtu celkom vo výške 21 616441,46 eur 
• prebytok rozpočtu celkom vo výške 1 299 415,98 eur 



4. Finančné operácie: 
• príjmové finančné operácie vo výške 2 000 380,37 eur 
• výdavkové finančné operácie vo ýške 1 784 948,80 eur 
• zostatok zdrojov z finančných operácií vo výške 215 431,57 eur 

5. Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia po zapojení finančných operácií: 
• celkové príjmy vo výške 24 916237,81 eur 
• celkové výdavky 23 401 390,26 eur 
• celkový zostatok zdrojov po zapojení finančných operácií ' je vo výške 

1 514847,55 eur 

6. Účtovný výsledok hospodárenia: 
• náklady vo výške 17980634,74 eur 
• výnosy vo výške 18 754 460,62 eur 
• výsledok hospodárenia po zdanení - zisk vo výške 772082,39 eur 

7. Príspevkové organizácie, ktoré predkladajú správu o výsledku hospodárenia za rok 
2015 samostatne dosiahli nasledovné výsledky: 

• Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš - zisk vo výške 8 834,35 eur 
• Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš - zisk vo výške 6,01 eur 

III. schval'uje 

1. hospodárenie mesta Liptovský Mikuláš za rok 2015 v súlade s § 16 ods. 8 zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov bez v Ý hra d 

2. výsledok hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš za rok 2015 zistený podľa § 2 písm. b) 
a c) a § 10 ods. 3 písmeno a) a b) zákona Č. 583/2004 Z. z. - prebytok vo výške 
1 299415,98 eur, 

3. celkový dosiahnutý zostatok zdrojov mesta Liptovský Mikuláš po zapojení finančných 
operácií vo výške 1 514847,55 eur, 

4. v súlade s § 16 odst. 6 zákona Č. 583/2004 Z.z. a podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
vyčlenenie nevyčerpaných účelových dotácií z roku 2015 v sume 235 893,99 eur, 

5. v súlade s § 16 odst. 6 zákona Č. 583/2004 Z.z. a podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
vyčlenenie sumy 38 734,11 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 
1 240 219,45 eur a jeho prevod do rezervného fondu v súlade s § 15 zákona 583/2004. 

IV. pot vrd Z uje 
v súlade s § 16 ods. 8 zákona Č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy, podľa § 10 ods. 3 a), b) financovanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 
304 944,44 eur z rezervného fondu 

Ing. Já!s)háč, Ph~. 
primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 18.04.2016 


