
iY1ESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENI'E 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTV A 
zo dňa 23. júna 2016 číslo 76/2016 

K bodu: Dodatok č. 3 k Pravidlám rozpočtového hospodárenia mesta 
Liptovský Mikuláš 

Mestské zastupitel'stvo 

I. berie na vedomie 

Informáciu o novele zákona Č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územn~j samosprávy v 
znení neskorších predpisov a zákona Č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy v znení neskorších predpisov, z ktorých vyplynula potreba upraviť niektoré ustanovenia 
Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš 

II. konštatuje, že 

- komisia finančná a majetkovo právna bola dňa 6.6.2016 oboznámená so zmenou 
legislatívy a s dodatkom Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš, ktorý 
bude predložený MsZ, Mestská rada bola s týmito skutočnosťami oboznámená dňa 16.6.2016 a 
odporučila materiál predložiť na prerokovanie mestskému zastupitel'stvu. 

III. schval'uje 

Dodatok č. 3 k Pravidlám rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 
23.6.2011 účinným dňa 1.7.2011 v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.12.2011 účinným dňa 
1.1.2012, dodatku č. 2 zo dňa 30.1.2014, účinným 31.1.2014 s účinnosťou od 24.6.2016, ktorý 
je prílohou tohto uznesenia. 

Dátum podpisu uznesenia: 

Ing. Ján 1jáč, PhD. 
primátor mesta 

24.06.2016 



Príloha 

DODATOK č.3 

k Pravidlám rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš, ktoré boli schválené 

23.6.2011 

Pôvodné znenie Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš, ktoré boli 
schválené 23.6.2011 a upravené dodatkami Č. 1 zo dňa 1.7.2011 a Č. 2 zo dňa 30.1.2014 sa 

mení nasledovne: 
§2 

Rozpočet mesta 

5. Na základe zákona Č. 359/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pred 
schválenfm návrhu rozpočtu mesta v mestskom zastupiteľstve, vypracuje hlavný kontrolór 
odborné: stanovisko k navrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu mesta. 

10. Mesto poskytuje ministerstvu financií potrebné údaje o svojom hospodárcní na účely zostavenia 
návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho záverečného účtu a návrhu súhrnnej V}TOčncj 
správy SR. Údaje na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy poskytuje mesto 
prostredníctvom rozpočtového iníonnačného systému pre samosprávu RTS.SAM v správe 
ministerstva financií (ďalej len "rozpočtový' infonnačný systém"). Mesto posk)1uje do 
rozpočtového infonllačného systému nasledovné údaje v tomto rozsahu a v t)'chto tennínoeh: 

a) schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce roky viacročného 
rozpočtu najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa schválenia rozpočtu mestským 
zastupiterstvom. Ak je rozpočet mesta na nasledujúci rozpočtový rok schválený do 31. decembra 
bežného roka, mesto poskytuje údaje schváleného rozpočtu v členení minimálne na úrovni hlavnej 
kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie najneskôr do 10. januára nasledujúceho 
rozpočtového roka a schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce 
roky viacročného rozpočtu najneskôr do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka, pričom 
počas rozpočt.ového provizória mesto poskytuje v tomto rozsahu fi termínoch údaje schvaleného 
rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka, 

bI upravený rozpočet najneskôr do -W.-30. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po 
mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena rozpočtu orgánom mesta príslušným podra osobitných 
predpisova upravený rozpočet v mesiaci december rozpočtového roka najneskôr do 5. februára 
nasledujúceho rozpočtového roka, 

§3 
Príjmy a výdavky rozpočtu mesta 

2. Z rozpočtu mesta sa môžu poskytovať dotácie: 
dl právnickej osobe, ktorej zakladatel'om je mesto, a právnickej osobe v bode bl 

možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta len vtedy, ak lál0 pr;)vnkká osoba nemá 

právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať 

pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. 

§4 

Rozpočtový proces 

4. Na rozpočtovom procese sa podieľajú: 
di hlavný kontrolór 



5, Subjekty rozpočtového procesu majú nasledovné úlohy: 
5.1 Mestský úrad 

a) zabezpečuje odborné podklady potrebné na správne a úplné spracovanie navrhu 
rozpočtu obce a návrhu na zmenu rozpočtu, 

b) sústreďuje ct spracúva predkladané návrhy vo finančnom vyjadrení spolu s ich 
komentárom od zúčastnených subjektov rozpočtového procesu, 

cj spracúva rozpočtové požiadavky a požiadavky na zmenu rozpočtu od subjektov 
rozpočtového procesu, 

dj zabezpečuje metodiku a poradenstvo v procese tvorby návrhu rozpočtu pre všetky 

zúčastnené subjekty vo všetkých fázach rozpočtového procesu, 

12) koordinuje rozpočtový proces, 
f) je tvorcom monitorovacích správa hodnotiacich správ, 
g) je tvorcom záverečného účtu a zabezpečuje zverejnenie rozpočtu a záverečného Gčtu 

zákonným spôsobom. 

5.2 Rozpočtové a príspevkové organizácie mesta 
al predkladajú svoj návrh rozpočtu vo finančnom vyjadrení spolu s komentárom 

a s prihliadnutim na zámery a dele mesta, 

bI predkladajú požiadavky na zmenu rozpoctU;) programových zámerov a cíel'ov, 
cJ predkladajú podklady potrebné pre vypracovanie monitorovacej a hodnotiacej správy, 
dJ predkladajú podklady potrebné na spracovanie záverečného účtu, 

el zodpovedajú za dôsledné dodržiavanie schváleného, resp. upraveného rozpočtu, 
fJ pocliel'ajú sa na zabezpečovaní vyrovnanosti bežného rozpočtu obce ku koncu 

,m,""Čj,,",!ho rol~a, 

gi zodpovedajú za realizáciu a plnenie úloh a programov, ktoré boli v rozpočtovom roku 

naplánované a ich realizácia bola zahrnutá do rozpočtu obce. 

5.3 Primátor a zástupcovia primátora 
al riadi rozpočtový proces, 
b) predkladá návrh rozpočtu, návrh na zmenu rozpočtu, návrh monitorovacej a 

hodnotiacej správy, návrh záverečného účtu na rokovanie komisiám zastupite ľstva, 

obecnej rady a obecného zastupitel'stva prostredníctvom finančného odboru 
5.4 Hlavný kontrolór 

aj spracúva odborné stanovisko k návrhu rozpočtu a návrhu záverečného účtu, 
bJ kontroluje plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu, 

5.5 Komisie mestského zastupiteľstva 
al posudzujú návrh rozpočtu z hl'adiska plnenia volebného programu, plncnia cie rov 

a zámerov, 

b) tvorcovi rozpočtu predkladajú pripomienky k návrhu rozpočtu. 
c) spracúvajú stanovisko k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu. 
d) odporúčajú primátorovi, mestskej rade a zastupitel'stvu zohradniť ich názory) 

pripomienky. stanoviská, priority, konkrétne návrhy a požiadavky, 

ej vyjadrujú sa k zapracovaniu koncepčných otázok rozvoja mesta clo návrhu rozpočtu, 
f) prerokúvajú návrh rozpočtu, návrh na zmenu rozpočtu, monitorovaciu a hodnotiacu 

správu a návrh záverečného účtu mesta. 
5.6 Mestská rada 

a) vyjadruje sa k rozpočtu obce a k zmenám rozpočtu mesta, 
b) vyjadruje sa k použitiu mimorozpočtových fondov, 
ej vyjadruje sa k návrhu záverečného účtu, k monitorovací a hodnotiacim správam, 
d) vyjadruje sa k navrhovanej emisii komunálnych dlhopisov, k prijatiu návratných 

finančných zdrojov, k združeniu prostriedkov, 
5.7 Mestské zastupitel'stvo 



aj schval'uje ro;rp()čc;, mesta a zmeny rozpočtu mesta podľa kompetencií ustanovených 
týmito "Pr<widlam]", 

b) schval'uje použitie mimorozpočtových fondov, 
ej schvaľuje záverečný účet, rozhoduje o použití prebytku rozpočtu a o spôsobe úhrady 

schodku rozpočtu, 
d) prerokúva monitorovacie a hodnotiace správy, 

el schvaľuje emisiu komunálnych dlhopisov, 
fJ schvaľuje prijatie návratných finančných zdrojov, 
g) schval'uje zdruzenie prostriedkov. 

§5 

Rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta 

4. Mesto môže vykonať rozpočtové opatrenia uvedené v bode 3.4. do 31. augusta príslušného 

rozpočtového roka. Po tomto termíne mesto môže vykonávať v priebehu rozpočtového roka len 

také zmeny rozpočtu, ktorými sa nezvýši schodok rozpočtu, s výnimkou zmien rozpočtu z dôvodu 

potreby úhrady výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku mesta, výdavkov na 

likvidáciu škôd spôsobenych zIveinými poh romami alebo inou mimoriadnou okolnosťou alebo 

výdavkov súvisiacich 5 fjnancovanim spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej 

únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov 

financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medz] 

Slovenskou republ1knu a štátmi. 

§8 

Finančný vzťah rozpočtovej organizácie k rozpočtu zriaďovatel'a 

3. Rozpis a zmenu výdavkov v priebehu roka sú rozpočtové organizácie povinné v zmysle 
metodického usmernenia ktorým sa ustanovuje spôsob, termín a miesto predkladania 
informácií z účtovníctva a údajov na účely hodnotenia plnenia správy zverejniť 

prostredníctvom portalu R!S SAM, 

§11 

Tvorba a použitie finančných fondov príspevkových organizácií 

3. Použitie fondov: 
3.1. RezervnÝ fond 52--f}eHlW-a---fl-a-mOŽno použiť na: 

§ lZ 
Rozpočtové provizórium 

1. Ak mestské zastupitel'stvo neschváli rozpočet do 31. decembra bežného roka, mesto hospodári 
podľa schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky 
uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka 
prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného ťOzpočtu mesta predchádzajúceho 
rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré 
sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku 
a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podl'a osobitných 
predpisov. 

2. Mestské zastupitel'stvo počas rozpočtového provizória schváli rozpočet mesta najneskôr do 31. 
decembra bežného roka. 



3. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s 
rozpočtom mesta po jeho schválení. 

§ 15 

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania 

1. Mesto je povinné 
odsekoch 2 až], 

používaní návratných zdrojov financovania dodržiavať pravidlá uvedené v 

2. Mesto môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov, Na 
vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu 
rozpočtového roka sa tieto zdroje ftnancovania môžu výnimočne použiť za podmienky, že budú 
splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu. 

3. Na vydávanie komunálnvch obligácii sa vzťahuje osobitný predpis. 

4. Mesto môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, 
ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch. 

5. Mesto nesmie prevziať záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej 
osoby s výnimkou záruky prevzatej mestom za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci ;:o 

štátneho rozpočtu, 

6. Mesto môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak 
a. celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka il 
b. suma splátok návratnlích zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 

25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (účinné do 

31.12.2016), 

c. suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok 
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom roku 25 % 
skutočných bežných prfjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky 
poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na 
základe osobitného predpisu (účinné od 01.01.2017). 

7. Celkovou sumou dlhu mesta sa na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo 
splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávatel'skych úverov 
ručiteľských záväzkov mesta. 

8. Mesto sleduje II priebehu (i)lpočtového roka vývoj dlhu a splátok podl'a odseku 6. Ak celková 
suma dlhu obce dosiahne 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 
roka mesto je povinné prijať opatrenia podľa § 17 odsekov 10 a 11 zákona č, 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorých 
ciel'om je zníženie celkovej sumy dlhov, 

§ 16 

Kontrola rozpočtového hospodárenia 

Kontrolu rozpočtového hospodárenia, mesta na základe schváleného plánu kontrol vykonáva 

hlavný kontrolór. Finančnú kontrolu mesta upravujú Zásady finančného riadenia a vykonávania 

finančnej kontroly v meste liptovský Mikuláš. 


