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Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš
k návrhu rozpočtu na rok 2014 a roky 2015 - 2016

PoclFo 18ľ ods. I písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o ohecnom zriaclení v znení neskorších
prcdpisov (ďalej v texte len „zákon o obecnoiu zriadcní“) predkladám odborné stanovisko k návrhu
rozpočtu na rok 2014 a roky 2015 — 2016 (cl‘alej v texte fen „stanovisko“).

A. Východiská spracovania odborného stanoviska

Pri SprOCOVanÍ mójho stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu viacročného
rolpočw no rok 2014 a roky 2015 - 2016 v rozsahu, oko bol zverejnený. vrátane úprav na základe
pripomienok mestskej rady zo dňa 02.12.2013 (d‘alej v texte len .návrh rozpočtu“) a to z dvoch
h I‘adísk:

Zákonnost‘ predloženého návrhu rozpočtu
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

a) Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobeciie záviiznými právnymi predpismi,

konkrétne:

• Zákonom Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

• Zákonom Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
o cloplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

h) Návrh rozpočtu zohľadňu,je platné resp. navrhované ziienie nasledovných
(lokumentov O lcgislatívnycli noricrn:

• Zákona č. 5 82/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, na základe ktorého v súlade s ust.

2 ods. 3 predmetného zákona bob vydané všeobecne závázné nariadenie mesta
o miestnych daniach a miestnom poplatku za koniunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

• Novela Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorého v súlade s ust.
3 predmetného zákona výnos dane z príjmov fyzických osób je v príslušnom rozpočtovom
roku príjmom rozpočtov obcí vo výške 67 % (oproti póvodnej výške 65,4%)

• Nariadenia vlády SR Č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve — návrat k póvodnému určovaniu počtu obyvatel‘ov (v roku 2014 sa použije
počet obyvatel‘ov obce k 01.01.2013 vykázaný Statistickým úradom SR)

• Zákona Č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škól, stredných škól a školských
zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace normy, pričom boli zohľadnené
aj pripravované novely súvisiacich predpisov

• Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
• Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2014 os ňou súvisiace zmeny v Iegisbatínych

normách, aiw je napr. úprava tabuliek tarifných platov zamestnancov obcí
a pedagogických zamestnancov od 01.01.2014.

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mesta Liptovský
Mikuláš a s internými predpismi mesta

a) Všeobecne záváznými nariadcniami mesta (d‘alej v texte len „VZN“)



• V/N č. 8/20 I I o určení v‘šky piíspcvku na čiastočn6 Úhradu nákladov v školách
a V škoFkých zariacleniach a o zápise dieťaCa na plnenie povinnej školskej docháclzky
v základných školách v znení V/N č. 7/2012, Účinného od O I .01 .2013

• V/N č. I 2/2009/VZN O poskytovaní hnančných dotácií z rozpočtu mesta. Účinné od
O 1.01.2010

• V/N č. 9/2008/V/N o miestnych daniach a micstnom poplatku za koiminálne odpady
a drobné stavebné odpady v zncní VZN Č. 6/2012 zo dňa 08. I 1.2012 Účinné od
01 .0! .2013

b) mým i vnÚtornými normami mesta
• Inlerná smernica upravujÚca tvorbu návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš
• Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš Účinné od 01.07.2011 evid.

Č. 15/2011/INOv znení Dodatku č. I Účinného od 01.01.2012

1.3. Dodľžanie inforniačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh rozpočtu bol zverejnený na Úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš dňa 26.11.2013
v zákonom stanovenej lehote (najmenej 15 dní pred jeho schválením mestským zastupitel‘stvom)
v sÚlade s ust. 9 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriaclení a to v plnom znení na Úraclnej tabuli
v budove mestského Úradu, výňatok na tabuli pied mestským Úradom s informáciou, kde je dostupný
v plnom znení a v plnom znení aj na internetovej stránke mesta Liptovský Mikuláš.

2. Metodická správnost‘ predloženého návrhu rozpočtu

Z hľadiska metodickej správnosti predložený návrh rozpočtu bol spracovaný poclľa rozpočto\ej
klas ifikácie.

Pri návrhu rozpočtu sa použila ekonomická klasifikácia schválená Opatrením MF SR Č.
MF/010175!2004.-42 zo dňa 08.12.2004. ktorým sa ustanovuje druhová klasiflkácia, organizačná
klasiflkácia a ekonomická klasiíikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov
a uplatnilo sa metodické usmernenie MF k predmetnému opatreniu v znení neskorších dodatkov. Pri
návrhu rozpočtu sa poi.ižila funkčná klasifikácia, ktorů ustanovuje Vyhl. SIJ SR Č. 195/2003 Z. z.,

ktorou sa vydáva štatistická klasiťikácia výdavkov verejnej správy. Rovnako bol návrh rozpočtu
spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie. návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015
číslo MF/7899/2012—41 1.

B. Východiská tvorby návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 20 I 4 — 201 6, ktorého
sÚčastouje aj rozpočet obcí na rok 2014, z návrhu Zákona o štátnom rozpočte na rok 2014 (Príloha Č.
5 cit. zák.) z vývoja hospodárenia mesta v roku 2013 (skutočnosť k 30.09.20 13 a odhad skutočnosti
k 3 I . 12.2013) a z vývoja hospodárenia v predchádzajÚcich sledovaných rokoch (skutočnosť 2011
a skutočnost‘ 2012).

C. Tvorba návrhu rozpočtu

Návrh je spracovaný podl‘a Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách Územnej samosprávy
v členení podUa 9 ods. 1 citovaného zákona na tri po sebe idúce rozpočtové roky a to rok 2014, 201 5
a 2016.

Tento viacročný rozpočet sa považuje za strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky
mesta, v ktorom sÚ v rámci jeho pósobnosti vyjadrené zárnery rozvoja Územia a potrieb obyvatel‘ov,
vrátane programov mesta na predmetné tri rozpočtové roky. Pri tvorhe viacročného rozpočtu sa
zohľadňuije schválený „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš do
roku 2013 s výhľadorn do roku 2020.



Viacročný rozpočet na roky 2014—2016 sav súlade s 10 ods. 3 až 7 Zák. Č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vnútorne člení na:
a) bežný rozpočet, Ĺ j. bežné príjmy a hežné výdavky.
h) kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky.
c) finančné operťicie.

Obsah návrhu rozpočtu v príjniovej časti je rozpísaný podľa funkčnej a ckonomickej klasifkácie
clo úrouic položiek a podpoložiek avo výdavkovej časti ďalej v členení na jednotlivé programy.
podprogramy a prvky. Príjrnová časf rozpočtuje spracovaná na základe kvalifkovaného odhadu.

Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k rozpočtu
štátu, k právnickým a fyzickým osobám — podnikatel‘om pósobiacim na území obce, ako aj
k obyvatel‘om žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z mých všeobecne závázných
právnych predpisov. zo všeobecne záväzných nariadení mesta ako aj zo zmlúv, ďalej k zriadeným
rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a k založeným spoločnostiam a k rozpočtom mých obcí.
s ktorými mesto plní spoločné úlohy (spoločné obecné úradovne).

V návrhu rozpočtu sú uvedené v súlade 50 Zák. Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a Ustavným zákonom Č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti aj údaje
o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu mesta za
predcháclzajúce dva rozpočtové roky ato rok 2012 a rok 2013.

D. Základná charakteristika návrhu rozpočtu

Na prerokovanic je predložený návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2014 — 2016 a návrh
rozpočtu mesta na rok 2014 s nasledovnými ukazovatel‘mi:

Poznámka: údaje v tabul‘kách sú uvádzané v eurách
Tabuľka č. 1: Bežný rozpočet

Rozpočtové roky 2014 2015 2016
Bcžné príjmy celkom 18 825 847 19 289 882 19 947 919
Bežné výdavky celkorn 18 280 931 17 868 479 1 8 031 021
Hospodárenie mesta: 544 916 I 421 403 I 916 898
prebytoklschodok
rozpočtu

Tabuľka č. 2: Kipitá1ový rozpočet

Rozpočtové roky 2014 2015 2016
Kapitálové príjmy 1 408 217 659 478 299 478
cel ko ni
Kapitálové výdavky 3 802 627 1 200 604 I I 15 242
celkom
1-lospodái‘enie mesta: -2 394 410 - 541 126 - 815 764
prebvtoklschodok
rozpočtu

TibuI‘ka č. 3: Finančné operácie

Rozpočtové roky 2014 2015 2016
Príjmové lnančné 3 003 059 204 219 4 219
opcrácie celkom
Výdavkové finančné 1 153 565 1 084 496 I 105 353
operácie celkom
Hospodárenie mesta: I 849 494 -880 277 -1 101 134

prehytokĺschodok

rozpočtu



Tabul‘ka Č. 4: Celkový rozpočet po zapojení finančných operácií

Rozpočtové roky 2014 2015 2016

Príjmy po zapojení 23237 123 20 153 579 20251 616

pľíjmOVých FO
Výdavky pozapojení 23237 123 20 153 579 20251 616

yýivkovýeh FO
Rozdiel O O O

Rozpočet na rozpočtový rok 2014 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nic sú
záväzné. Viacročný rozpočet na roky 2015 — 2016 je zostavený v rovnakorn členení, v akom sa

zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2014 splňa podmienky zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových

pravidlách úzcmnej samosprávy v platnom znení, je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške

23 237 123,00 EUR.
Bežný rozpočet je navrhnutý v súlade s ust. 1 O ods. 7 cit. zákona ako prebytkový vo výške

544 9 16,00 EUR (Tahul‘ka č. 1.) Prebytok bežného rozpočtuje použitý na splácanie istín návratných

zdrojov financovania.

Kapitálový rozpočet je navrhnutý v súlade s rovnakým ust. cit, zákona ako schodkový vo výške

- 2394 410,00 EUR (Tahufka č. 2). Schodok kapitálového rozpočtu je navrhované vykryt‘ cez

príjrnové lnančné operácie a to: z prijatých úverov Zo SFRB, z prevodov z rezervného fondu
a z oslaných fnančných operácií — príjmov zo zníženého základného iiriania akciovej spoločnosti So

I 00 % majetkovou účast‘ou mesta — Bytového podniku Liptovský Mikuláš, a.s.
V návrhu rozpočtu na rok 2014 a roky 2015-2016 sa počíta s prijatím dvoch úverov zo SFRB ato

- na výstavbu 12 h.j. Hlboké 2014 vo výške 68 870 EUR
- na odkúpenie 47 h.j. Dominanta vo výške 925 070 EUR

v celkovej výškL 993 940 EUR,

ktoré sa nezapočítavajti do percenta úverovej zadlženosti mesta.

Východiská tvorby rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu mesta na rok 2014 zohl‘adňuje výdavky mesta potrebné na zahezpečenie
samosprávnych funkcií mesta, funkcií preneseného výkonu štátnej správy a tiež kapitálové výdavky
pre rozvoj mesta. V návrhu rozpočtu mestaje bežný rozpočet zostavený ako prehytkový, z ktorého sa

cez výdavkové finančné operácie použije na splátky istín komerčných úverov. Rozpočet nezvyšuje
úverovú zadlženost‘ mesta v roku 2014. Pri návrhu rozpočtu holi uplatnené základné princípy

• zachovanie rozsahu poskytovaných služieb verejnosti a subjektom pásohiacich na území

mesta,
• nezvyšovat‘ úverovú zad lženost‘ mesta,

• opatrnosti pri rozpočtovaní príjmov,
• úspora výdavkov mesta a úspora výdavkov príspevkových a rozpočtových organizácií

• zostavenie prebytkového bežného rozpočtu, z prebytku hradit‘ splátky istín návratných zdrojov
financovania (komerčných úverov)

Návrh rozpočtu mesta v príjmovej časti vychádza z návrhu štátneho rozpočtu. Návrh rozpočtu príjmov
z transErov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pre obce je
zostavený na úi‘ovni poukázaných transferov v roku 2013, nakol‘ko návrh štátneho rozpočtu nepočíta

s valorizáciou týchto transferov. Výnimkou je transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej
správy v oblasti školstva, ktorý je navýšený cca 4 % a to na zvýšené náklady týkajúce sa miezd
a odvodov z miezd zamcstnancov. Príjem výnosu dane z príjmov zo závislej činnosti FO
poukazovanej obciarn je rozpočtovaný vo výške 97% zo sumy, ktorá je určená obciam podl‘a vládou
schváleného návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014.



Základom prc tvorbu výdavkovej časti rozpočtu mesta hola analýza celkových možností reálnych
príjmov. Výdavkovú časf rozpočtu tvorí 18 programov. Návrh výdavkov bežného rozpočtu tak. ako aj
v predchádzajúcich dvoch rozpočtových obdobiach pokrýva iba nevyhnutné výdavky súvisiace
s v‘konom základných samosprávnych funkcií, funkcií preneseného výkonu štátnej správy, výdavky
na splácanie istín a úrokov z návratných zdroj ov financovania a tiež financovania projcktov, či už
v rámci štátu. alebo aj projektov spolufinancovaných z EU. Návrh výdavkov kapitálového rozpočtu
zohľadáuje výdavky v jednotlivých programoch na verejné osvetlenie, miestne komunikácie, bývan ie,
odpadové hospodárstvo.
Návrh rozpočtu výdavkov zohl‘adňujú tiež llnančné väzby na rozpočtové, príspevkové organizácie,
ktorých zriaďovateľom je mesto. Transfery príspevkovýrn organizáciám mesta sú vyššie o 478 01 2.00
EUR ako v roku 201 3, pričom v rámci transferu určeného VPS je riešené vysporiadanie zostatku dlhu
mesta voči VPS za rok 2010 vo výške 200 455,85 EUR.

Výdavky rozpočtových organizácií mesta sú vyššie o 341 09 1,00 EUR ako v roku 2013 z čoho
8847.00 EUR sú kryté vlastnými príjmami rozpočtových organizácií. 188 830,00 EUR transfcrom zo
štátncho rozpočtu a 143 4 14,00 EUR sú kryté zdrojmi mesta.

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA

Príjeni z (Iane z nehnutel‘ností v rozpočte na rok 2014 je rozpočtovaný vo výške 2772915,00 EUR
v súlade s platným VZN o rniestnych daniach a poplatku za koiminálny odpad a drobné stavebné
odpady. čo predstavuje odhad skutočného plnenia k 31.12. 2013.
Príjem poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady je rozpočtovaný vo výške
843 672,00 EUR a pri návrhu sa vychádzalo z očakávaného plnenia k 31 .12.2013.
Nedaňové prijmy boli rozpočtované vo výške I 922 870,00 EUR. Jedná sa o príjmy z dividend
z majetkovej účasti mesta v spoločnosti LMT, as., príjmy z prenajatých pozemkov, príjmy
z prenajatých hytov a nebytových priestorov, prenajatej technológie a strojov.
Granty a transfery boli rozpočtované vo výške 4 554 590,00 EUR, v týchto príjmoch sú
rozpočtované predpokladané príjmy z grantu oblastnej organizácie cestovného ruchu a príjmy
z tuzemských transferov zo štátneho rozpočtu v roku 2014 na prenesený výkon štátnej správy napr.
v oblasti koIstva, stavebného úradu, životného prostredia.
V kapitálových príjmoch v roku 2014 vo výške I 408 21 7, 00 EUR sa rozpočtuje príjern z prednja
nepotrebného nehnuteľného majetku a aktív mesta. V návrhu rozpočtu na rok 2014 je započítaný
príjem z predaja administratívnej budovy s.č. 3938 - areál Považských kasární a príjem od LVS, a.s.
Liptovský Mikuláš — splácanie ceny pozemku podľa kúpnej zmluvy a príjem z predaja dvoch bytov.
Príjemje nižší ako v roku 2013, nakoľko končia splátky z predaja bytov podľa Zák. č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve hytov a nebytových priestorov..
Tuzemské kapitálové granty a transfery sú rozpočtované vo výškc 1 077 674,00 EUR. V týchto
príjmoch sú rozpočtované príjmy zo štátneho rozpočtu na základe zmlúv na projekt - Zvýšenie kvality
separovaného zheru vo výške 108 640,00 EUR, príjmy zMDVRR SR na 12 bj. Hlboké vo výškc 128
650.00 EUR . Dalej v návrhu rozpočtu sú započítané príjmy z MDVRR SR na investičnú akciu 12 b.j.
l-Ilboké 2014 vo výške 206 620.00 EUR, príjmy z MDVRR SR na investičnú akciu odkúpenie 47 b.j.
I)omjnanta vo výške 616 710, 00 EUR a príjem z vyúčtovania projektu „Jánošík 300 rokov legendy“
vo výške 17054,00 EUR.
Cez príjniové finančné operácie sú rozpočtované prevody z mimorozpočtových foiidov vo výške
3 003 059.00 EUR ato na údržbu projektov - nórske ihriská vo výške 4 2 19,00 EUR a prevod
z rezerného fondu na kapitálové výdavk) vo výške 503 000,00 EUR, príjem zo znížcného
základného irnania obcbodnej spoločnosti [3ytový podnik Liptovský Mikuláš. a.s. vo výškc
1501 900.00 EUR n navrhované úvery zo SFRB:

• na investičnú akciu 12 b.j. l-llboké 2014 vo výške 68 870,00 EUR
• na odkúpenie 47 bj. Dominanta vo výške 925 070,00 EUR.

Uvedené údaje sú zdokumentované v nasledujúcej tabuFke, ktorá obsahuijc porovnanie rozpočtu
príjmov v členení skutočné plnenie v roku 2012, návrh rozpočtul na rok 2013, úprava rozpočtu
a skutočnosť k 30.9.2013, odhad skuitočnosti k 3 1.12.2013 a návrh rozpočtui na rok 2014



Iziv‘iiuka: údaje v tabuľkťich sú uvádzané v curňch

T1l)tIľI{I č. 5:

Kipitálové
príjmy spolu

Z toho
nedaňové
pnui my

2 267 331

749 481

3 032 048

477 094

3 210 655

477 094

870 901

213 734

2 963 949

359 053

1 408 217

330 543

Príjeiu Skutočnost‘ Schválený Úprava Skutočnost‘ Odhad Návrh
k31.12.2012 rozpočet na rozpočtu rozpočtu k31.12.2013 rozpočtu

rok 2013 k30.9.2013 k30.09.2013 na rok

2() 14
Bežnépríjniy 17738348 17845102 20007001 14839416 18711262 18825847
spolu

Ztoho:daňové 11 263 180 11 205435 11212970 895954! 11337892 II 53! 663
príj niy
Vnos dane
Z PľÍJ mov FO
pouk. samospr. 7 484 960 7 510 000 7 510 000 5 654 217 7 553 547 7 680 891
Daň Z
nehnuteFnost( 2 669 128 2 640 64! 2 640 641 2 329 716 2 691 744 2 772 915
Poplatok za 848 493 844 595 844 595 799 593 850 000 843 672
kom._odpad
nedaňové I 553 902 I 560 776 3 30! 598 I 564 990 1 924 805 I 922 870
piij my
granty 4001 588 4271 014 4634550 3670013 4577855 4554590
a trans_íery

Príjrnové 796 147 394 551 1 052 105 346 911 1 001 668 3 003 059
finančné

operácie spolu
Z toho: príjniy 423 633 185 186 842 740 287 161 842 738 2 009 119
Zo splácania
úverov
a póžičiek
a z predaja
majetkových

účastí
Pnijatéúveny 372514 209365 209365 59750 158930 993940

Príjmy celkom 20 801 826 21 271 701 24 269 761 16 057 229 22 676 880 23 237123

granty
a transfery

512 049 2 554 954 2 ‘-1- )
I )) 561 657 166 2 604 896 I 077 674

Stanov I s k 0:

V pníjmo\ cj časti rozpočtu na rok 2014 vidím nasledovné riziká:
• nenaplnenie plánovaného príjmu výnosu dane z príjmov FO
• nenaplnenie plánovaných kapitálových príimov



riziko prehodnocovania rozpočtu v priebehu roka 2014 u školských rozpočtových organizácií
v zriaďovatel‘skej pósobnosti mesta a následne u všetkých neštátnych škál a školských
zariadení patriacich do územnej pásobnosti mesta, z návodu, že v dobe prípravy rozpočtu
predmetných organizácií neboli zverejnené základné štatistické ukazovatele (celoslovenský
počet žiakov v pi-epočítanom stave a celková výška podielových daní pre obce), ktoré sú
základom pre výpočet celoslovenského koeficientu.

Poľovllallie Vý(laVkOV rozpočtu v členení skutočné plnenie v roku 2012, schválený rozpočet prc
rok 2013, upravený rozpočet k 30.9.2013 a návrh rozpočtu na rok 2014 je uvedený
v nasledujúceI tabul‘ke

Tabuľka č. 6:

Rozpočet Čerpanie Schválený Upravený Odhad Návrh
výdavkov k 31.12.2012 rozpočet rozpočet k 31.12.2013 rozpočtu rok

rok2Ol3 k30.9.2013 2014
I3ežné 16378429 17 105 166 17578436 17147552 18280931
výdavky —

Kapitálové 2 561 186 3 041 170 4 003 360 3 828 951 3 802 627
výdavky
Výdavkové 984 384 I 125 365 I 186 065 I 129 102 I 153 565
fi na učn é
OPrácie

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na

• splátku kúpnej celly pozemku zakúpeného od LVS, a.s. vo výške 18 928,00 EUR,
• vysporiadanie pozemku na ul. Bodickej — Bodice vo výške 3 000,00 EUR
• transfer pre príspevkovú organizáciu VPS na cilltorín v Ondrašovej vo výške 30 000,00 EUR
• rekonštrukciu a modernizáciu rozhlasu v miestnych častiach vo výške 30 000,00 EUR
• transfer pre VPS na rcalizáciu protipovodňových opatrení vo výške 170 000,00 EUR
• transfer odpadové hospodárstvo vo výške 246 000,00 EUR a to:

- na zhotoven je plóch pod konta] nery vo výškc 20 000,00 EUR,
- nákup veľkoobjemových kontajnerov vo výške 30 000,00 EUR
- realizácia investičnej akcie Kompostáreň vo výške 196 000,00 EUR

• výstavbu a rekonštrukciu rniestnych komiunikácii vo výške 696 397,00 EUR a to:
- na prípravnú a projektová dokumentáciu vo výške 28 620,00 EUR
- na nákup cyklochodníka okružná križovatka pri Jánošíku vo výške 38 000,00

EUR
- na rekonštrukciu a rnodernizáciu miestnych komunikácií a parkovacích plóch

spolu vo výške 409 777,00 EUR
- na kapitálový transfer na miestne komunikácie vo výške 220 000,00 EUR

• na rozšírenie siete verejného osvetlenia vo výške 35 850,00 EUR
• na vzdelávanie vo výške 357 000,00 EUR a to:

- pre Základné školy 82 500,00 EUR na nákup prevádzkových strojov a prístrojov,
technologické zariadenie školskej kuchyne pri ZS J.Král‘a, na rekonštrukciu západnej steny
telocvične ZS Okoličianska, na stavebné úpravy ZS A.Stodolu a na rekonštrukciu strechy
telocvične ZS a MS Demánová

- pre Materské školy 274 000,00 EUR na zateplenie a okná ZS Okoličianska, zriadenie MS, na
rekonštrukciu okien MS Kláštorná ‚ rekonštrukciu fasády a okien MS Nábrežie 4. apríla, na
rekonštrukciu vonkajších terás MS Komenského, na rekonštrukciu komína MS Ondrašová, na
rekonštrukciu sociálnych zariadení M$ Palučanská, na rekonštrtlkciu strechy MS P.J. Kerna
a na rekonštrukciu plášt‘a a okien MS Vranovská

• šport vo výš ke 55 001,00 EUR a to na:



— iiáktip ihriska v súlade So zmluvou o budúcej zmluve s TJ Tatran Okoličné vn výškc I 0()
E U R

— rekonštrukciu mant inelov na Zimnom štadióne vo výške 40 000,00 EU R
- oplotenie ihriska lľanovo vo výške 15 000,00 EUR

• v Dome kultúry vo výške 46 000,00 EUR na modernizáciu toaliet
• hývanie a občiansku vybavenost‘ vo výške 2 099 451,00 EUR a to na:

- na nákup 47 b.j. Dominanta a technickú vybavenost‘ vo výške I 591 791,00 EUR
- dokončenie investičnej akcie 12 bj. Illhoké z roku 2013 vo výške 178 650,00 EUR
- realizáciu investičnej akcie 12 b.j. I-llhokú 2014 vo výške 326 010,00 EUR
- rekonštľukciu stropu kultúrneho domu v ll‘anove vo výške 3 000,00 EUR

• viacúčelové rozvojové projekty vo výške 15 000,00 EUR a to na:
— ealizáciu Parku spomienok vo výške IS 000,00 EUR

S t a n o v i s k 0:

Návrh rozpočtu na rok 2014 vo výdavkovej časti je zostavený v porovnaní s rokom 2013 úspornejšie
v oblasti kapitálových výdavkov. Zvýšenie bežných výdavkov o 4 % opľoti roku 2013 je garanciou. že
bude zabezpečené plnenie základných ťdoh mesta. Rozpočet bežných výdavkov na iok 2014 je
správne spracovaný na jednotlivé programy, ktoré sú podrobne špecifikované v Návrhu
programového rozpočtu mesta na rok 2014 a roky 201 5 - 2016.

Porovnaníe jednotlivých programov v členení čerpanie k 3 1.12.2012, návrh rozpočtu na rok
2013, úprava rozpočtu k 30.09.2013 a návrh rozpočtu na rok 2014 je uvedené v nasledujúcej
tabul‘ke.

Poznámka: údaje v tabu1‘luich sú uvádzané v eurách
Tabuľka Č. 7:

Kód Názov Čerpanie Návrh rozpočtu Úprava Návrh
prog. k31.12.2012 na rok 2013 rozpočtu rozpočtu na

k30.9.2013 rok 2014
I Stratégia, manažment 188 220 218 076 235 224 256 388

kontrola
2 Propagácia, manažment 174 544 252 248 300 175 234 070

a CR
3 Interné služby mesta 1 604 815 1 736 275 1 734 340 1 884 593

4 Služby poskytnuté 383 058 369 999 374 540 386 424
občan.

5 Vercjný poriadok 563 033 600 820 600 272 605 714
a bezpečnost‘

6 Odpadové hospodárstvo 1 191 069 1 164 660 1 178 790 1 235 641
7 Doprava 350 000 371 506 371 506 371 505

8 Miestne komunikácia 524 830 609 900 613 677 685 535

9 Prostredie pre život 261 642 269 300 332 941 288 294

10 Verejné osvetlenie 268 018 248 600 250 385 249 600

11 Vzdelávanie a mládež 274 894 248 487 372 368 341 085

12 Šport I 158 515 I 049 658 1 074 111 1 283 784



13 Kultúri 59 225 95 828 89 613 1l9 739

14 Bývanie a obČiaiiska 428 598 502 868 510 195 821 927

vybavenosť -— —

15 Sociálne služby a soc. 742 031 I 243 342 1 228 429 I 281 986

1)01110C

16 Prieinyselný park O O O

17 Viacúčelové rozvojové 54 821 81 501 81 501 4 000

projekty

18 Dlliováslužba(podl‘a 509904 518414 416741 411 871

rozpočtu na rok 2012 —

Podporná činnost‘)

a nákup akcií

S t a n o v i s k 0:

Výdavková časť rozpočtu je v štruktúre delená na jednotlivé programy. podprogramy a prvky

Súčast‘ou výdavkov sú aj výdavky rozpočtových organizáci Í zriadených mestom.

Návrh rozpočtu bežných výdavkov mesta na rok 2014 bol rozpočtovaný oproti roku 2013 vyššie o

702 495,00 EUR, čo predstavuje nárast o 3,99 %.
Nakol‘ko u členenia rozpočtu podl‘a jednotlivých programov na rok 2014 došlo k nárastu

odporúčam dósleclne zabezpečovat‘ kontrolu efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti využívania týchto

zclrojov pri dodržaní všeobecne závizných právnych predpisov.

Co sa týka programu č.18 dlhovej služby výdavky sú rozpočtované na medziročné rozdiely

úrokov a poplatky súvisiace s úverovými zmluvami vo výške 20 000,00 EUR, splátky úrokov z

komerčných úverov vo výške 160 300,00 EUR a splátky úrokov z úverov SFRB vo výške 84526,00

EUR.
Pozitívnaje skutočnost‘, že nedochádza v roku 2014 k zvýšeniu úverovej zadÍženosti mesta.
Rovnako ako pozitívne vnímam skutočnost‘, že návrh rozpočtu rieši vysporiaclnie zostatku

pohl‘adávky mesta voči VPS z roku 2010.

E. Záver

Návrh rozpočtu na rok 2014 je spracovaný ako som už uviedla postupne v texte tohto

stanoviska:
- v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecne záväznými

nariadeniami mesta a internými predpismi mesta,

- d‘alej bola dodržaná informačná povinnost‘ vyplývajúca zo zákona o obecnom zriadcní,

- je spracovaný metodicky správne podl‘a požadovanej rozpočtovej klasifikácie,

- vychádza z požadovaných východísk a to rozpočtu verejnej správy, ktorej súčast‘ou je aj

rozpočet obcí a z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2014, z vývoja hospodárenia

mesta v roku 2013, vývoja hospodárenia v predchádzajúcich dvoch sledovaných rokoch

a to roku 2011 a 2012,

- je zostavený v zmysle požadovanej právnej úpravy v členení na bežný (príjmy

a výdavky), kapitálový (príjmy a výdavky) a jeho súčast‘ou sú 1nančné operácic

(príjmové a výdavkové),

- sú v ňom vyjadrené finančné vzt‘ahy k štátu, k právnickým a fyzickým osobám

podnikateľom pósobiacim na území obce, kobyvatel‘om žijúcim na tomto území

vyplývajúcc zo všeobecne záväzných právnych predpisov, VZN mesta a zo zmlúv, je

v ňom vyjadrený vzťah k zriadeným rozpočtovým a príspevkovýni organizáciám,

k právnickým osobám, ktorých je mesta zakladatcl‘om, k rozpočtom mých obcí,

s ktorými plní spoločné úlohy,



- obsahuje zámery a cide, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu, výdavky sú
rozdelené do programov, ktoré majú zadefinované zámery a cide a ukazovatele, ktoré
chce obce v proran1ovom období dosiahnut‘,

- bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet je zostavený ako
schodkový, priČorn schodok bude krytý čiastočne z rezervného fondu, čiastočnc Zo
zníženia základného imania Bytového podniku Liptovský Mikuláš, a.s. a znávratných
z(lrojov financovania (úvery SFRB), ktoré sa nezapočítavajú do úverovej zadlženosti.

Celkový návrh rozpočtu je zostavený ako viacročný rozpočet na roky 2014 až 2016, pričom
rozpočet na rok 2014 je záviizný a na roky 2015 a 2016 má orientačný charakter.

S poukazom na uvedené skutočnosti odporúčani mestskéinu zastupitel‘stvu schválit‘
programovú štruktúru prograniového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 a roky
2015 — 2016. Dalej odporúčani inestskému zastupitel‘stvu schválit‘ predložený návrh rozpočtu
mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014, ktorý je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške
23 237 123,00 EUR na strane príjmov I výdavkov po zapojení príjmových a výdavkových
finančných operácií, ako aj odporúčam zobrat‘ na vedoniie navrhované rozpočty na roky 2015
a 2016.



MESTSK ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKY MIKULÁŠ

UZNESENIE
M ESTSKHO ZASTUPITELSTVA

zo dňa 12. decernbra 2013 číslo 107/2013

K bodu: Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 a roky 2015 - 2016

Mestské zastupiteľstvo

berle na vedornie

Preclložený návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 a roky 2015— 2016.

11. konštatuje, že

1. Rozpočet na rok 2014 bežný akapitálový je zostavený spolu ako schodkový vo výške 1 849

494,- eur, po zapojení finančných operácií je celkový rozpočet vyrovnaný vo výške 23 237

123,- eur,

2. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 544 916,- eur,

3. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 18 825 847,- eur,

4. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výškc 18 280 931,- eur,

5. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 2 394 410,- eur,

6. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 408 217,- eur,

7. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 3 802 627,- eur,

8. Príjmové fínančné operácie sú rozpočtované vo výške 3 003 059,- eur,

9. Výdavkové flnančné operácie sú rozpočtované vo výške 1153 565,- eur,

I 0. Schodok hežného a kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciarni vo

výške I 849 494,-eur,

II. Návrh programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 a roky 2015 —2016

prerokovala komisia finančná, majetkovoprávna a cestovného ruchu dňa 25.11.2013

a Mestská rada dňa 02.12.2013 a odporučili predložit‘ materiál na prerokovanie mcstskému

zastupiteľstvu.

III. schval‘uje

1. Programová štruktúru programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 a roky

2015 —2016,
2. Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 a viacročný rozpočet na roky 2015—2016

bez záväznosti,



3. lc2iiý i-ozpočet na rok 2014 v príjmovej časti vn výške 18 825 647 .— eur
vo výdavkovej časti vn výške I 8 260 931,- eur

4. Kapitálový rozpočet na rok 2014 v príjmOvej časti vo výške I 408 21 7,— eur
vo výdavkovej časti vo výške 3 802 627,- eur

5. Finančné operácie na rok 2014 príjmové vo výškc 3 003 059,— eur
výclavkové vo výške I I 53 565,- eur

6. Prijatie návratných zdrojov 1nancovania:
IJveru zo SFRI3 výške 925 070,— eur na kúpu 47 bj. Dominanta,
I. tveru zo SFR[3 vo výške 68 870,- eur na výstavbu 12 bj. I-Ilhoké ll.etapa,

7. Použitie rezervného fondu vn výške 503 000,— eur na kapitálové výdavky na:
— Protipovodňové opatrenia I 70 000,— eur,

— Kompostáreň I 96 000,— eur,
- Odstavné plochy Podhreziny 50 000,— eur,
- Cyklochoclník Náhrežie 50 000,- eur,
- VC) ul. Majerská rozšírenie 3 000,- eur,
- VO ul. Dubová 2 000,- eur,
- VO ul. 1-Irdinov SNP 2 000,- eur,
- VO ul. Stoš leká I 5 000,- eur,
- VO ul. Siroká 6 000,- eur,
- Prepojenie ul. Kernová - Obchoclná 6 000,- eur,
- Technológia - zariadenie škol. kuchyne ZŠ J. Kráľa 3 000,- eur.

8. Rozpočet Spohočného obecného úradu na rok 2014v záviznosti a roky 2015 -2016:

- na úseku stavebného poriaclku vo výške 160 574,- eur,
- na úseku sociálnych vecí vo výške 11 81 0,— eur.

(.‘ (_

MUDr sk‘,

NJF O

iátor mesta


