
MESTSKS ZASTUPiTELSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNE SENIE
M ESTSKĚHO ZASTUPITELSTVA

zodňa 15. decembra 2016 čísio 126/2016

K bodu: Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 a roky 2018-2019

Mestské zastupiteľstvo

I. berle na vedomie

predložený návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 a roky 2018— 2019

II. konštatuje, že

1. Rozpočet na rok 2017, bežný a kapitálový je zostavený spolu ako schodkový vo
výške 2 112 298,- eur, po zapojení řinančných operácií je celkový rozpočet
vyrovnaný na strane prljmov aj výdavkov a dosahuje výšku 30 112 137 eur

2. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 709 736 eur,

3. Bežné pr[jmy sú rozpočtované vo výške 21186890,-eur,

4. Bežné výdavky sů rozpočtované vo výške 20477 154,- eur,

5. Kapitälový rozpočet je zastavený ako schodkový vo výške 2822034,- eur,
6. Kapitálově prijmy sú rozpočtovaně vo výške 5 339 405,- eur,

7. Kapitálovévýdavkysú rozpočtovaněvovýške8 161 439,-eur,

8. Prijmově flnančné operácie sú rozpočtované vo výške 3 586 842,- eur,

9. Výdavkově finančně operácie sú rozpočtovaně vo výške I 473 544,- eur,

10. Rozpočet finančných operáciije zostavený ako prebytkový vo výške 2112298,-eur
a vyrovnáva schodok bežněho a kapitálového rozpočtu.

11, Návrh programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 a roky 2018
— 2019 prerokovala komisia finančná a majetkovo právna dňa 28,11.2016 a
mestská rada dňa 8.12.2016 a odporučili predložiť materiál na prerokovanie
mestskému zastupiteľstvu.

lil. schvaľuje

1. Programovů štruktúru programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 a
roky 2018—2019.

2. Rozpočet mesta, ktorého súčasťou je programový rozpočet mesta Liptovský
Mikuláš na rok 2017 ako závšzný a viacročný rozpočet na roky 2018—2019 bez
závznosti,



3. Bežný rozpočet na rok 2017v prijmovej časti vo výške 21186890,-eur
vo výdavkovej častivo výške 20477 154,- eur

4. Kapitálový rozpočet na rok 2017v pr[jmovej časti vo výške 5 339 405,- eur
vo výdavkovej časti vo výške 8 161 439,- eur

5. Finančně operácie na rok 2017 prijmové vo výške 3585 842,- eur
výdavkové vo výške 1 473 544,- eur

6. Použitie rezervného fondu v sume 1 473 761 na kapitálové výdavky vo výške
992 107 eura na splácanie úverov 481 654 eur.

7. Čerpanie komerčného úveru v roku 2017 vo výške 400 000 eur na dofinancovanie
kapitálových výdavkov - rekonštrukciu Zimného štadióna

8. Čerpanie úveru ŠFRB vo výške 919 980 eur na z[skanie nájomných bytov a čerpanie
prekleňovacich úverov vo výške 664 982 eur na spolufinancovanie europrojektov

9. Použitie nevyčerpaných dotačných zdrojov z roku 2016 na úhradu kapitálových
výdavkov vo výške 115 000 € (protipovodňové opatrenia) ana úhradu bežných
výdavkov vo výške 12 119 (Nórske ihriská 4219 a 7900 eur nedočerpaný grant na
zmeny a dopinky UPN Zóna Trnovecká zátoka)

10. Rozpočet bežných výdavkov mesta Liptovský Mikuláš v spoločnom obecnom úrade
na rok 2017 ako závazný a orientačne na roky 2018-2019

- na úseku stavebného poriadku vo výške 125 816,- eur,
- na úseku sociálnych veci vo výške 10206,-eur

11. Povolené zvýšenie bežných prijmov na poiožke 111003 — Výnos dane Z prijmov
poukázaný územnej samospráve — v sume 25 000 eura povolené zvýšenie bežných
výdavkov na programe 03.2 Činnost‘ samosprávnych a poradných orgánov mesta,
funkčná klasifikácia 0111 — Výkonné a zákonodarné orgány, položka 637004 -

Všeobecné služby — Participatlvny rozpočet — v sume 25000 eur

IV. odporúča

primátorovi mesta
v rámci rozpočtových opatrenl v r. 2017 zoh[adniť a vyriešit‘ Financovanie nasledovných

výdavkov:

a) Projektová dokumentácia na rekonštrukciu MK, Ul. Senická, m.č. Podbreziny

vo výške 10000 eur;

b) Projektová dokumentácia na rekonštrukciu chodnika, Ul. Za vodou, m.č. lfanovo

vo výške 4 000 eur.

-

J Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 16.12.2016


