
tviESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 16. septembra 2016 číslo 88/2016 

K bodu: Monitorovacia správa mesta Liptovský Mikuláš k 30.6.2015 

Mestské zastupitel'stvo 

I. berie na vedomie 

Monitorovaciu správu mesta Liptovský Mikuláš k 30.6.2016 

II. konštatuje, že 

1. komisia finančná a majetkovo-právna dňa 30.8.2016 a mestská rada dňa 8.9.2016 na 
svojich zasadnutiach prerokovali materiál a odporučili ho prerokovať v mestskom 
zastupitel'stve 

2. mesto Liptovský Mikuláš vrátane jeho rozpočtových organizácií dosiahlo k 30.6.2016 
nasledovné výsledky: 

2.1. Bežný rozpočet: 

• bežné príjmy vo výške ................ ... ............. ............................ 11 955 352,65 eur 
• bežné výdavky vo výške .................................... .. ..................... 9 355487,28 eur 
• prebytok bežného rozpočtu vo výške ......................... .. ....... ... .... 2 599 865,37 eur 

2.2. Kapitálový rozpočet: 

• kapitálové príjmy vo výške .................................................. ......... 729 383,65 eur 
• kapitálové výdavky vo výške .............................. ... ...... .... ....... ...... 171 617,80 eur 
• prebytok kapitálového rozpočtu vo výške ...................................... 557765,99 eur 

2.3. Bežný a kapitálový rozpočet: 

• bežné a kapitálové príjmy vo výške...... ................. .................. 12 684 736,44 eur 
• bežné a kapitálové výdavky vo výške .............................. ......... 9 527 105,08 eur 
• prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške .......... .... ...... .... 3157631,36 eur 



2.4. Finančné operácie: 

• príjmové finančné operácie vo výške .............................. , ......... 6282015,58 eur 
• výdavkové finančné operácie vo výške ................ .. .... .. ...... .. ..... 6 363 917,87 eur 
• hospodárenie z finančných operácií vo výške .................. .. .......... - 81 902,29 eur 

2.5. Súhrnný výsledok rozpočtového hospodárenia po zapojení finančných 
operácií spolu: 

• celkové príjmy vo výške ................. .. ........ .. .... , .. ............... , ..... 11 955352,65 eur 
• celkové výdavky vo výške ....................................................... 9355487,28 eur 
• zostatok zdrojov po zapojení finančných operácií je vo výške .... 3 075729,07 eur 

Dátum podpisu uznesenia: 

Ing. Ján ~iáČ' PhD. 
primátor mesta ' 

19.09..2016 


