
MESTSKE ZASTUPITEĽ.STVO LIPTOVSKÝ MIKULAš 

UZNESENIE 
MESTSKEHO ZASTUPITEĽ.STV A 

zo dňa 22. júna 2017 číslo 36/2017 

K bodu: Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 

Mestské zastupitel'stvo 

I. berie na vedomie 

1. Správu o výsledku hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových organizácií, 
návrh záverečného účtu za rok 2016. 

2. Správu nezávislého auditora o overeni ročnej účtovnej závierky mesta Liptovský Mikuláš 
za rok 2016 

3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta 
Liptovský Mikuláš za rok 2016 

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

II. konštatuje, že 

Mesto Liptovský Mikuláš, vrátane jeho rozpočtových organizácii dosiahlo k 31.12.2016 
nasledovné výsledky: 

1. Bežný rozpočet: 

• bežné prljmy vo výške 22 323 394,61 eur 

• bežné výdavky vo výške 20 105 017,73 eur 

• prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 218 376,88 eur 

2. Kapitálový rozpočet: 

• kapitálové príjmy vo výške 2 215434,75 eur 

• kapitálové výdavky vo výške 2 593 222,36 eur 
• schodok kapitálového rozpočtu vo výške - 377 787,61 eur 

3. Celkový rozpočet (bežný + kapitálový) 



• príjmy rozpočtu celkom vo výške 24 538 829,36 eur 
• výdavky rozpočtu celkom vo výške 22 698 240,09 eur 

• prebytok rozpočtu celkom vo výške 1 840 589,27 eur 

4. Finančné operácie: 

• príjmové finančné operácie vo výške 7 563554,11 eur 

• výdavkové finančné operácie vo výške 7 502 387,42 eur 

• zostatok zdrojov z finančných operácií vo výške 61166,69 eur 

5. Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia po zapojení finančných operácií: 

• celkové príjmy vo výške 32 102 383,47 eur 

• celkové výdavky 30 200 627,51 eur 
• celkový zostatok zdrojov po zapojení finančných operácH Je vo výške 1 901 755,96 

eur 

6. Účtovný výsledok hospodárenia: 

• náklady vo výške 18407353,19 eur 

• výnosy vo výške 19 192 936,91 eur 
• výsledok hospodárenia po zdanení zisk vo výške 785583,72 eur 

7. Príspevkové organizácie, ktoré predkladajú správu o výsledku hospodárenia za rok 2016 
samostatne dosiahli nasledovné výsledky: 

• Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš - zisk vo výške 56 873,51 eur 

• Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš - zisk vo výške 3,57 eur 

III. schval'uje 

1. hospodárenie mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 v súlade s § 16 ods. 8 zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravídlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov bez v Ý hra d 

2. výsledok hospodárenia mesta liptovský Mikuláš za rok 2016 zistený podra § 2 písm. b) 
a c) a § 10 ods. 3 písmeno a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. - prebytok vo výške 
1583905,76 eur, 

3. celkový dOSiahnutý zostatok zdrojov mesta liptovský Mikuláš po zapojení finančných 
operácií vo výške 1 901 755,96 eur, 

4. v súlade s § 16 odst. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. a podra § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
vyčlenenie nevyčerpaných účelových dotácií z roku 2016 v sume 289906,04 eur, 

5. v súlade s § 16 odst. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. a pod ra § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
vyčlenenie sumy 27 944,16 eur na prevod do fondu prevádzky, údržby a opravy 
nájomných bytov (podra zákona č. 443/2004 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní), 

6. zostatok zdrojov z výsledku rozpočtového hospodárenia vo výške 
1583905,76 eur a jeho prevod do rezervného fondu v súlade s § 15 zákona 583/2004. 



IV. potvrdzuje 

v súlade s § 16 ods. 8 zákona č . 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 
podra § 10 ods. 3 a), b) financovanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 377 787,61 eur 
z rezervného fondu. 

,.,. f~!.h Č, ". 
primátor esta 

Dátum podpisu uznesenia: 23.06.2017 


