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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 05. 03. 2020 číslo 12020

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2020
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K bodu: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu
rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 - 2022

Mestské zastupiteľstvo

I. bene na vedomie:

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2020
a roky 2021 -2022
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Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš
k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 - 2022

V súlade s 5 lat ods. 1 písm. c) zákona č. 36911990 Zb. o obecnom zriadeni v znení neskorších
predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 —2022 (ďalej
v texte len „stanovisko“).

A. Štruktúra a východiská spracovania odborného stanoviska

Pri spracovaní stanoviska sorn vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu
na rok 2020 a roky 2021 - 2022 v rozsahu, ako bol zverejnený 18.02.2020 (d‘alej v texte len „návrh
rozpočtu“ alebo „rozpočet“) a to z dvoch hlad ísk:

1. Zákonnosti predloženóho návrhu rozpočtu

1.1. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta
Podia ust. 59 ods. 2 Zák. č. 369/1 990 Zb. o obecnom zriadeni obec zverejní návrh rozpočtu obce
najmenej 15 dní pred rokovanim obecného zastupitelstva na úradnej tabuli a na webovom sídle
obce. Jeho vyvesením podIa Zákona o obecnom zriadení 5 6 ods.4 a 7 začína plynúť najmenej
desaťdňová lehota na pripomienkové konanie, počas ktorej móžu fyzické a právnické osoby uplatniť
pripomienku k predloženému návrhu rozpočtu.

Sta n ov i s k 0:
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš dňa 18.02.2020, tj.
v zákonom stanovenej lehote ato najmenej 15 dní pred jeho schválením mestským zastupitel‘stvom
v súlade s 59 ods. 2 Zák. č. 369/1 990 Zb. o obecnom zriadení nasledovným spösobom:
a) v pinom znení na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš v budove mestského úradu a na

webovom sidle mesta Liptovský Mikuláš a
b) intormácia o tom, kde je návrh rozpočtu zverejnený v plnom znení na úradnej tabuli pred

mestským úradom a
c) v zmysle 5 6 ods.4 Zákona o obecnom ziiadení bob na úradnej tabuli mesta dňa 18.02.2020

zverejnené oznámenře o pripomienkovacom konaní k návrhu rozpočtu mesta na rok 2020 a roky
202 1-2022.

1.2. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

a) Súlad spracovaného návrhu rozpočtu so všeobecne záväznými právnymi predpismi:
• Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplneni

niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov (d‘aIej len „Zákon o rozpočtových
pravidlách verejnej správy“)

• Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Zákon
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“)

• Zákon č. 369/1 990 Zb. o obecnom zriadení v zneni neskorších predpisov (d‘alej v texte
len „Zákon o obecnom zriadení“)

• Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení účinnom od
01.01.2015 (ďalej v texte len „Zákon o rozpočtovej zodpovednosti‘9

b) Zohl‘adnenie nasledovných všeobecne záväzných právnych predpisov v návrhu
rozpočtu:

• Zákon č.468/2019 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2020
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• Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení Zák. Č. 337/2015 Z.z.

• Nariadenie vlády SR Č. 668/2004 Z. z. o rozdelbvanĺ výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov

• Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebně odpady v znení neskorších predpisov, na základe ktorého
v súlade s ust. 2 ods. 1 a 2 predmetného zákona bob vydané všeobecne záväzné
nariadenie mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

• Zákon č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý upravuje platenie
poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov

• Nariadenie vlády č.330/2018 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za
uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdelením príjmov z poplatkov za
uloženíe odpadov

• Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škál, stredných škál a školských
zariadení v znení neskoršich predpisov

• Zákon č. 596/2003 Z. z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov

• Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovani niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorších
predpisov

1.3. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mesta Liptovský Mikuláš internými
predpismi mesta a uzneseniami mestského zastupitelstva

a) Všeobecne záväznými nariadeniami mesta (ďalej v texte Jen „VZN“)
• VZN Č. 9/2019/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebně odpady v znení posledných zmien a doplnkov uskutoČnených VZN Č.
10i2019/VZN a 6.11/2019/VlN účinných od 01.01.2019

• VZN Č. 9/2D18/VZN o úhradách, spásobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby
poskytovaně v zriaďovateľskej pásobnosti mesta Liptovský Mikuláš, účinné od
05.01.2019

• VZN č.xx /2020/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škál
a školských zariadeni zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2020, (VZN
bude prerokované na zasadnuti MsZ v mesiaci marec 2020)

• VZN č.08/2019/VZN o určení výšky prispevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a v školských zariadeniach a o prijimanĺ dietaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, účinné od 01.09.2019

• VZN č.03/2019/VZN o poskytovaní finančných dotácii z rozpočtu mesta, ktoré
nadobudlo účinnosť 16.04.2019

b) lnými vnútornými normami mesta
• lnterná smernica upravujúca tvorbu návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš č.

9/2016/INO účinná 07.06.2016
• Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš schválené uznesením

MsZ Č. 59/2011 zo dňa 23.06.2011, účinné 01.07.2011 V znení Dodatku č. 1 účinného
01.01.2012 Č. 13/2013/INO, Dodatku Č. 2 účinného 31.01.2014 č. 11/2014/INO a Dodatku
Č. 3 účinného 24.06.2016 Č. 15/2015/INO

S ta fl ov I s k 0:

Problematika zákonnosti je riešená v časti B a C tohto stanoviska
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2. Metodickei správnosti predioženého návrhu rozpočtu

Podľa 5 4 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa v rozpočte obce musí
upiatňovať rozpočtová kiasifikácia v súiade s osobitným predpisom, ktorým je Zákon č.523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidiách verejnej správy v z.n.p.. Podia 5 4 ods. 4 cit. zákona sa v rozpočte
verejnej správy, súčasťou ktoréhoje aj rozpočet obce uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podi‘a ktorej
sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy vrátane ich vecného
vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami.
Z hľadiska metodickej správnosti návrh rozpočtu má byt‘ spracovaný podl‘a:
a) druhovej klasifikácie,
b) organizačnej kiasifikácie,
c) ekonomickej klasifikácie a
d) funkčnej kiasifikácie.

Ekonomickú klasifikáciu spolu s druhovou a organizačnou rozpočtovou kiasifikáciou ustanovuje
opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004 v znení neskoršich predpisov.
Ministerstvo financií SR pre jednotné upiatnenie ekonomickej rozpočtovej kiasifikácie vydalo
metodické usmernenie k predmetnému opatreniu a vysvetlivky k ekonomickej kiasifikácii
rozpočtovej klasifikácie v znenĺ neskorších dodatkov zverejnených postupne vo Finančnom
spravodajcovi.
Funkčnú klasifikáciu, ktorá triedi výdavky obce podia funkcie (určitá oblasť činnostĺ, ktorú obec
vykonáva) ustanovuje osobitný predpis, ktorým je Vyhl. Statistického úradu SR č. 257/20 14 Z. z.,
ktorou sa vydáva štatistická kiasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG).

S t a n ov i s k

Návrh rozpočtu je spracovaný podia druhovej, organizačnej a ekonomickej rozpočtovej kiasifikácie
v súlade s opatrenim MF SR č. MFJ010175!2004-42 zo dňa 08.12.2004, ktorým sa ustanovuje
druhová klasifikácia, organizačná kiasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
v znenĺ neskorších predpisov. Ekonomická kiasifikácia je použitá do najnižšej úrovne ekonomickej
kiasifikácie (hiavná kategória, kategória, položka, podpoložka), čo je v súiade so Zákonom
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého návrh rozpočtu obce sa musí
predložit na schváienie v čieneni minimáine na úrovni hiavnej kategórie ekonomickej klasifikácie.
Návrh rozpočtu je zostavený až do najnižšej úrovne funkčnej kiasifikácie (oddiei, skupina, trieda,
podtrieda-len v škoistve) v súlade s Vyhl. Statistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva
štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.

B. Posúdenie rozpočtového procesu

Návrh rozpočtu je zostavený v súiade s ust. 5 9 ods. 1 Zákona o rozpočtových pravidiách územnej
samosprávy a podia Ci. 9 ods. 1 Zákona o rozpočtovej zodpovednosti a interných predpisov mesta
na tri po sebe idúce rozpočtové roky - 2020, 2021 a 2022.
Tento viacročný rozpočet sa považuje podIa cit. 5 9 ods. 1 Zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy za strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú
v rámci jeho pósobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvatel‘ov, vrátane prograniov
mesta na predmetné tri rozpočtové roky.

V súlade s ust. 5 9 ods. 2 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v spojeni s ust.
Či. 9 ods. 1 Zákona o rozpočtovej zodpovednosti je súčasťou rozpočtu jednak schválený rozpočet
na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje
o skutočnom plneni rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.
Viacročný rozpočet na roky 2020—2022 sav súiade s 59 ods. 3v spojení s ust. 5 10 ods. 3 Zákona
o rozpočtových pravidiách územnej samosprávy vnútorne člení na:
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a) bežné príjmy a bežné výdavky (dá/el Ion bežný rozpočet),
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej Ion „kapitálový rozpočet“),
c) finančné operácie (ďalejlen,finančné operácie“).

Podľa ust. 5 9 ods. 4 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prĺjmy a výdavky
bežného a kapitálového rozpočtu na rok 2020 sú závázné a prijmy a výdavky rozpočtov na
nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné.
Súčasťou návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 — 2022 je v súlade
s ust, 5 10 ods. 4 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Programový rozpočet
mesta ajeho rozpočtových organizácií, ktorý obsahuje 18 programov. Programový rozpočet mesta
sa člení na programy, podprogramy a prvky, kde je určený zámer programu resp. podprogramu a
prvku, zodpovednosť, ciel‘ a výstup, čo je v súlade s cit. ust. Zákona o rozpočtových pravidlách
úzernnej samosprávy.

C. Východiská zostavenia rozpočtu na rok 2020

PodIa ust. 5 10 označeného ako Zostavenie a členenie rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho
územného celku“ ods. 1 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zostavenie
rozpočtu obce vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch
daní v správe štátu ustanovených osobitným predpisom, ktorým je Zákon o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samosprávo a zo schváleného rozpočtu verejnej správy podľa 5 4
Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obce sú subjekty verejnej správy a ich rozpočty
sú tak súčasťou súhrnného rozpočtu verejnej správy.
Obec pri zostavovaní rozpočtu na konkrétny rozpočtový rok vychádza zo schváleného rozpočtu
verejnej správy a zo schválených finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtom obcí, ktorými
sú podiely na daniach v správe štátu, dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej
správy a cfalšie dotácie v súlade So zákonom o štátnom rozpočte na rok 2020.
Návrh rozpočtu vychádza jednak zo Zákona O štátnom rozpočte na rok 2020 ako aj zo Zákona č.
564/2004 Z. Z. O rozpočtovom určení výnosu dane územnej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskoršich zmien a doplnkov, vrátane zmien uskutočnených Zák. č.
337/2015 Z. z., ktorým bol upravený percentuálny podiel na výnose dane z príjmov fyzických osĎb
pre obce na výšku 70 %.
Návrh rozpočtu ďalej vychádza z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský
Mikuláš na roky 201 5-2020 5 výhl‘adom do roku 2030 a zohľadňuje VZN uvedené v časti A tohto
stanoviska.

D. Posúdenie návrhu rozpočtu na rok 2020

Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k rozpočtu štátu,
k právnickým a fyzickým osobám — podnikatelÓm pósobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom
žijúcich na tomto území vyplývajúce pre nich zo zákonov a z mých všeobecne závázných právnych
predpisov, zo všeobecne závázných nariadení mesta ako aj zo zmlúv, ďalej k zriadeným
rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a k rozpočtom mých obci s ktorými mesto plni spoločné
úlohy.
Rozpočet na rok 2020 tak, ako bob uvedené v časti B. tohto stanoviska sa v súlade 5 5 9 ods. 3
v spojení s ust. 5 10 ods. 3 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej Samosprávy vnútorne členi
na:
a) bežný rozpočet,
b) kapitálový rozpočet,
c) finančné operácie.
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Bežný rozpočet
je navrhnutý v súlade s ust. 10 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako
prebytkový vo výške 278 448 EUR (tabulka č. 1). Prebytok bežného rozpočtu je použitý v súlade
s cit. ust. na splácanie istín návratných zdrojov financovania (splátky istin úverov SFRB a splátky
istín komerčných úverov), leasingové splátky na obstaranie motorových vozidiel a splátky kúpnej
ceny 1 .slovenskej úsporovej, a. s. za kúpu akcií obchodnej spoločnosti FIN.M.O.S., a. s. na základe
uzatvorenej zmluvy.
Tabul‘ka č. 1: Bežný rozpočet *

Rozpočtové roky 2020 2021 2022

Bežné prijmy celkom 27 786 833 28 235 900 29 138 873

Bežné výdavky celkom 27508385 27028446 26806315
Bilancia BP a BV
prebytok 1- schodok BR 278 448 1 207 454 2 332 558

*poznámka: údaje vo všetkých nasledujúcich tabuľkách sú uvedené v eurách

rozpočet
ako schodkový, čo je v súlade s ust. 10 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách
vo výške - 2266 190 EUR (tabuľka č. 2). Schodok kapitálového rozpočtu je v súlade

krytý zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov a návratnými zdrojmi
financovania.
Tabul‘ka č. 2: Kapitálový rozpočet

Rozpočtové roky 2020 2021 2022

Kapitálové prijmy celkom 2 044 361 1 824 434 302 200

Kapitálové výdavky celkom 4 310 551 3 111 112 3 616 532
Bilancřa KP a KV
prebytok 1- schodok KR -2 266 190 - 1 286 678 - 3 314 332

Príjmové finančné operácie
sú rozpočtované vo výške 3 471 234
1 483 492 EUR, bilancia predstavuje
Tabulka č. 3: Finančné operácie

Rozpočtové roky

Príjmové finančně
celkom

EUR, výdavkové finančné operácie
prebytok vo výške 1 987 742 EUR

sú rozpočtované vo výške
(tabufl<a Č. 3).
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Kapitálový
je navrhnutý
samosprávy
s cit. ust.

operácie

2020 2021

3471 234

2022

Bilancia FO

1 568 329

Výdavkové finančně operácie
celkom 1 483 492 1 489 105 1 428 647

2410421

1 987 742 79 224 981 714
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Tabuľka č. 4: Spolu bežný a kapitálový rozpočet mesta

Rozpočtové roky 2020 2021 2022

Bežné a kapitálově príjmy 29 831 194 30 060 334 29 441 073

Bežné a kapitálové výdavky 31 818 936 30 139 558 30 422 847
Hospodárenie mesta
prebytok/ - schodok rozpočtu
Bežný a kapitálový rozpočet - 1 987 742 - 79 224 - 981 774

TabuVka č. 5: Celkový rozpočet po zapojeni finančných operácH

Rozpočtové roky 2020 2021 2022
Príjmy po zapojení príjmových
Fřnančných operácii 33 302 428 31 628 663 31 851 494
Výdavky po zapojenĺ
výdavkových Finančných operácii 33 302 428 31 628 663 31 851 494

. Hospodárenie mesta
vyrovnaný/prebytok O O O

Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 spÍňa podmienky ust. 10 ods. 7 Zákona o
pravidlách územnej samosprávy, nakoľko je navrhnutý ako vyrovnaný
finančných operácii v celkovej výške 33 302 428 EUR (tabulka č.5).

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA

rozpočtových
po zapojení

1. Bežnépríjmy

• Daňové pršjmy
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve je v rozpočte na rok 2020 rozpočtovaný
vo výške 13509598,00 €‚ čo je oproti očakávanej skutočnosti roku 2019 nárast 088 558,00 €‚ tj.
nárast o 0,66%. Oproti predchádzajúcim rokom poklesla dynamika nárastu výnosu tejto dane.

Výška dane z nehnuteľností, ktorá zahřňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov
a nebytových priestorov v bytovom dome v rozpočte na rok 2020 je rozpočtovaná v súlade SO Zák.
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobně
stavebné odpady v znenĺ neskorších predpisov a s VZN o miestnych daniach a poplatku za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady. V návrhu rozpočtu na rok 2020 je rozpočtovaný
prĺjem dane z nehnutel‘nostĺ vo výške 3248242,00 €‚ čoje viac oproti odhadu skutočnosti za rok
20190 179 629,25 C

Príjem dane za tovary a služby je rozpočtovaný vo výške 1176 321,00 €‚ z toho za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady vo výške 859 040,00 €‚ čo je o 5 520,00 € viac ako očakávaná
skutočnosť roku 2019. Na výšku príjmov z miestneho poplatku za komunálne odpady má vplyv aj
negatívny demografický vývoj v počte obyvateľov mesta a súčasne zvyšujúci sa počet poskytnutých
zliav obyvateľom mesta podIa platného VZN č.10/2019/VZN o miestnom poplatku za komunálny
odpad a DSO a VZN č.912019/VZN o miestnych daniach.

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, te +421 4455651 11-12, fax: ±421 4456213 96,
e-mail: Imikulas@mikulassk, ICO: 00315524, DIC: 2021 031111
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Fozitívny vývoj je pri daní za ubytovanie, ktorá je rozpočtovaná vo výške 260 000,00 E, tj. oproti
odhadu skutočnosti za rok 2019 nárast O 12,55%.

• Nedaňové prijmy
Sú rozpočtované vo výške 2 143 150,00 €. Vtýchto prĺjmoch sú rozpočtované predovšetkým príjmy
zo zmluvného prenájmu majetku mesta, príjmy za administrativne poplatky a mé poplatky a platby,
úroky z tuzemských úverov, póžičiek a vkladov a mé nedaňové príjmy napr. príjmy z výťažkov
z lotérií, dobropisy atď.
Očakáva sa nárast nedaňových príjmov oproti očakávanej skutočnosti v roku 2019 o 183 374,94 €‚
najväčší vplyv na tento stav majú zvýšené príjmy z vlastnictva oproti roku 2019084394,00 €.

• Granty atransferv
Sú rozpočtované vo výške 6 408 324,00 E, z toho granty vo výške 32 000,00 € a transfery v rámci
verejnej správy vo výške 6 376 324,00 €. Granty a transfery sú použité na financovanie verejnej
správy ato: činnosť ZS a DSS, stavebný úrad, životné prostredie, matrika, register obyvateľstva,
agenda SFRB, úsek dopravy, školský úrad, vojnové hroby, nocl‘aháreň, rodinné prídavky, osobitný
príjemca, terénna sociálna práca, prenesené kompetencie na úseku školstva. Oproti schválenému
rozpočtu na rok 2019 sú vyššie o 1115 837,00 €.

• Bežné prĺjmy rozpočtových organizácii
Ide o prĺjmy napr. za pobyt deti v ZŠ 8 MŠ, ZUŠ, CVČ, školských kluboch, stravné hradené rodičmi
v školských jedálňach, za prenájom nebytových priestorov, z predaja služieb Múzea Janka Král‘a,
Domu kultúry a ZS a DDS. V roku 2020 sú tieto prĺjmy rozpočtované vo výške 1 301 198,00 E, a sú
oproti odhadu skutočnosti roku 2019 nižšie o 178 630,68 €. Prijmy školských organizácií sú
rozpočtované vo výške 811 576,00 € (medziročný pokles o 17,9%), príjmy ZS a DSS sůvo výške
228 580,00 € (nárast o 2,8%), Múzea Janka Kráľa sú vo výške 54 592,00 € (medziročný nárast
o 23,4%), Domu kultúry sú vo výške 206 450,00 € (pokles o 8,3%).

2. Kapitálové príjmy
Sú rozpočtované vo výške 2044361,00 € a sú oproti rozpočtu 2019 nižšie 0865738,00 €.

• Nedaňové príjmy
V roku 2020 sú rozpočtované nedaňové prijmy z predaja nepotrebného majetku a predaja
pozemkov a nehmotných aktív vo výške 726 10200 €‚ z toho je predaj pozemkov vo výške
721 902,00 € čoje velmi ambiciózne.

• Grantyatransfery
V roku 2020 sú rozpočtované granty a transfery vo výške 1 318 259,00 €‚ z toho Granty vo výške
15 000,00 € a Transfery v rámci verejnej správy vo výške 1 303 259,00 €.

3. Príjmové finančné operácíe
Sú rozpočtované vo výške 3471 234,00 € čo tvori 10,42% z celkového rozpočtu príjmov, oproti
očakávanej skutočnosti 2019 sú vyššie o 1150000 €‚ čo je nárast 049,54%. V tejto položke sú
zahrnuté finančné operácie, ktorými sa vykonávajú okrem mého aj prevody z peňažných fondov
mesta, realizujú sa návratné zdroje financovania, príjmy zo splácania ůverov póžičiek a z predaja
majetkových účasti.
Uvedené údaje sú zdokumentované v tabul‘ke, ktorá je prílohou č.1 tohto stanoviska a obsahuje
porovnanie rozpočtu prijmov v členeni: skutočné plnenie v roku 2017, skutočné plnenie v roku 2018,
schválený rozpočet na rok 2019, odhad skutočnosti za rok 2019 a návrh rozpočtu za rok 2020.

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 445565111-12, fax: ÷421 445621396,
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S t a n o v i s k o;

V oblasti príjmov je výnos z prijmov poukázaných územnej samospráva vo výške 70% z celkového
výnosu je významným príjmom všetkých ůzemných samospráv. Tieto príjmy s ochladzovanim
ekonomiky sa postupne znižujú a oproti očakávanej skutočnosti roku 2019 sú vyššie len o 88 550,00

Riziká vidím v nižšom ako plánovanom výbere miestnych dani a poplatkov a najmá v tom, že
náklady odpadového hospodárstva sa nebudú kryť s výnosmi tohto poplatku a zvyšuje sa závislosť
na financovaní mestom z mých zdrojov, keď výdavky na odpadové hospodárstvo sú len čiastočne
kryté výnosmi z poplatkov. Výška poplatkov sa neupravovala niekoľko rokov.
Riziko möžu predstavovať aj kapitálové príjmy, pokial‘ by sa nenaplnili plánované predaje
nepotrebného majetku mesta.

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA

Tabulka č. 6:
Porovnanie výdavkov rozpočtu:

Rozpočet Skutočnost‘ Skutočnosť Rozpočet Odhad Rozpočet
výdavkov 2017 2018 2019 skutočnosti 2020

rok 2019
Bežné
výdavky 21 453 678,83 23 711588,65 24833212 25369218,72 27508385

Kapitálové
výdavky 4051200,34 4763368,15 5726167 2240279,09 4310551
Výdavkové
finančné
operácie 1 358 628,05 1 237 488,02 2 138 477 1 344 370,35 1 483 492

Bežné výdavky:
Tabulka č. 7:
Porovnanie bežných výdavkov mestského úradu podl‘a programov:

Program Názov Skutočnost‘ Skutočnosť Rozpočet Odhad Rozpočet
2017 2018 2019 skutočnosti 2020

2019
I Stratégia,

manažment a
kontrola 260 826,43 266 900,99 276 098 272 753 285 383

2 Propagácia,
prezentácia
a CR 402 402,61 I 436 125,14 437 018 I 438 884,02 436 655

3 Interné
služby mesta 2 677 613,97 2 759 713,79 3 023 501 2 929 218,65 3 154 937

4 Služby
poskytnuté
občanom 409 197,59 424 333,71 461 696 464 058 532 690

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, te +421 445565111-12, fax: ±421 4456213 96,
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5 Verejný
poriadok
a bezpečnost‘ 751 216,19 842 527,72 920 627 947 535,25 980 098

6 Odpadové
hospodárstvo 1 535 650,63 1 426 994,47 1 606 470 1 603 633 1 705 630

7 Doprava 361 757 362 030 370 000 472 083 480 000
8 Miestne

komunikácie
L

701 894,58 677 285,39 803 104 943 599,08 778 802
9 Prostredie

pre život 415 712,68 509 596,21 484 740 523 857,56 483 566
10 Verejné

osvetlenie 228 938,65 309 253,38 300 200 251 050 278 340
11 Vzdelávanie

a mládež 471 489,54 581 388,28 579 676 734 039,38 779 982
12 Šport 1 252 590,06 1 409 828,59 1 391 429 1 487 253,64 1 422 849
13 Kultúra 137 199,05 ‚ 166 010,88 230 769 214 197,58 219 569
14 Bývanie

a občianska
vybavenost‘ 867 023,15 977 011,35 1 009 176 1 009719 988405

15 Sociálne
služby a soc.
pomoc 1 008 343,36 1 000 964,02 1 252 256 1 249 018,21 1 382 440

16 Priemyselný I

park O O O O O
17 Viacúčelové I

rozvojové
projekty 200 108 799,50 154 131 61 369,73 488 162

18 Dlhová
služba
a nákup akcií 253 846,87 236 635,86 276 485 218 509,94 222 884

1. Bežné výdavky
Návrh rozpočtu na rok 2020 vo výdavkovej časti je v porovnaní $ očakávanou skutočnosťou roku
2019v oblasti bežných výdavkov vyšší o 2 139 166,28 €. Výdavková časť rozpočtu jev štruktúre
delená na jednotlivé programy, podprogramy. Dopad navýšenia výdavkov má najmä zvýšenie miezd
zamestnancom mesta o 10 % a očakávané zvýšenie cien energií. Ďalší nárast bežných výdavkov
je v programe sociálne služby a sociálna pomoc ato oproti očakávanej skutočnosti roku 2019 o
133 421,79 € (o 10,68%). V programe Odpadové hospodárstvo je oproti očakávanej skutočnosti
2019 v roku 2020 nárast výdavkov o 101 997,00 € (o 6,36%), v programe Verejné osvetlenie je
medziročný nárast 027290,00 € (o 10,81%), v programe viacúčelové rozvojové projekty je oproti
očakávanej skutočnosti 2019 nárast o 426 792,27 €. Bežné výdavky MsU sú oproti očakávanej
skutočnosti roku 2019 vyššie o 799 612,96 € (o 5,79%), bežné výdavky školských zariadeni sú oproti
očakávanej skutočnosti 2019 medziročne vyššie o 1 262 401,00 € (o 12,43%), výdavky Domu kultúry
sú medziročne nižšie o 4 057,68 € (o 0,82%), výdavky Múzea Janka Kráľa sú medziročne nižšie
o 4590,00 € (o 1,54%).
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2. Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2020 je rozpočtovaný v celkovej sume 4 310 551 € a krytie
je navrhované zo zdrojov:

• z vlastných zdrojov (rezervný fond) 333 429 €
• z vlastných zdrojov (predaj majetku) 509 648 €
• z cudzích zdrojov (granty a transfery) 2 254 724€
• z cudzĺch zdrojov (investičný a preklenovaci úver) 1 212 750 €

Tabulka č. 8;
Porovnanie kapitálových výdavkov:

: Skutočnosť Skutočnost‘ Rozpočet Odhad Návrh
2017 2018 2019 skutočnosti rozpočtu na

2019 rok 2020
Kapitálové
výdavky 4 057 200,34 4 763 368,15 5 726 161 2 240 279,09 4 310 551

Tabulka č. 9:
Prehľad rozpočtovaných kapitálových výdavkov:

Program Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Odhad Návrh rozpočtu
rok 2017 rok 2018 2019 skutočnosti na rok 2020

2019
Č. I Stratégia,
manažment a
kontrola O O O O O
Č. 2
Propagácia,
prezentácia
a cestovný
ruch O O 0 O O
Č. 3 Interné
služby mesta 464 840,72 96 105,78 80 000 61 854,01 53 000
Č. 4 Služby
poskytované
občanom 254 347,43 O O 5 533 40 000
Č. 5 Verejný
poriadok a ‚ ‚

bezpečnost‘ 220 766,01 58 466,66 O 141 632,16 19 000
Č. 6 Odpadové

: hospodárstvo 363 056,34 63 233,88 1 600 000 O 1 200 000
Č. 8 Miestne I
komunikácie 617 97369 387 439,46 470 296 403 674,44 334 950

Č. 9 Prostredie
pre život 16 878 74 573,60 50 000 50 000 30 000
č.10 Verejné
osvetlenie 19 995,01 29 043,08 O O 5 900
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Č. 11
Vzdelávanie a
mládež
Č. 12 Šport

Č. 13 Kultúra

o 2.070271,91 € (o
a rekultivácia skládky

92,41%). Najväčšou investičnou akciou
TKO Veterná PorubaPrepracovanieR

odhadu skutočnosti roka 2019
mesta v roku 2020 je Zakrytie

vo výške 1 200 000,00 €, ktorej

Súčasťou rozpočtu na rok 2020 je rekonštrukcia, modernizácia a štandardná údržba miestnych
komunikácií formou externého financovanie vo výške 2 133 50300€.

Financovanie investĺcií je závislé aj od výšky vlastných zdrojov, kapitálových prmov — ambiciázneho
predaja nepotrebného majetku vo výške 726 102 €‚ ktoré tvoria 3552 % kapitálových príjmov,
grantov a transferov prostredníctvom projektov vo výške 1 318 259 € (t. j. 54,48 % kapitálových
príjmov).

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, te +421 445565111-12, fax: +421 445621396,
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19288705 380 328,05 344 333

9 725,99

128 610,80 2 356 498,63 715 480 368 945,74 994 819

309 640 27733

15277,37 20000 20 000 19000
Č. 14 Bývanie,
obČianska
vybavenost‘
a nebytové
priestory 9 775,95 35 897,61 O 34 926,20 O
Č. 15 Sociálne
služby
a sociálna
pomoc 8 474,40 12 544,40 O O 14 000
Č. 16
Priemyselný
park O O O O O
č.17
ViacúČelové
rozvojové
projekty 1 746 953,95 1 135 268,38 2 446 058 840 082,84 1 572 149
Školské
zariadenia 2 915 20 934,80 O O O
Dom kultůry
Lipt. Mikuláš O 75 478,38 O O O
Múzeum
Janka
Král‘a O 22 278,07 O 3 990,70 O
SPOLU:

4 057 200,34 4 763 368,15 5 726 167 2 240 279,09 4 310 551

S t a n ov i s k o:

Plánované kapitálové výdavky na rok 2020 sú vyššie oproti

financovanie je riešené bankovým úverom. Ďalšou významnou pripravovanou investíciou je
dofinancovanie rekonštrukcie zimného štadióna vo výške 889 215,00 € realizované z externých
zdroj Ov.

V roku 2020 sa pripravuje realizácia viacúčelových projektov
zdrojov — Mikulášsky cyklochodnik Ondrašová vo výške 408
vo výške 150 000,00 €‚ novostavba Komunitného centra za

z prostriedkov EU a dalších externých
880,00 €‚ komunáJne vozidlo pre VPS
228 929,00 €.
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3. Výdavkové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 1 483 49200 €‚ oproti očakávanej
skutočnosli 2019 sú vyššie o 139 121,65 €‚ čoje nárasto 10,35%. Vtejto položke sú rozpočtované
výdavky na splátky istin komerčných a preklenovacích bankových úverov, úverov poskytnutých
SFRB, nákup akcií od 1. slovenskej úsporovej, a. s. v súlade s uzatvorenou zmluvou.

4. Spoločný obecný úrad ‚

Súčasťou návrhy rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš je rozpočet SOcU — stavebný poriadok
a rozpočet SOcU - sociálne služby. Rozpočet SOcU — stavebný poriadok na rok 2020 je
rozpočtovaný vo výške 175 439,00 € a rozpočet SOcU - sociálne služby na rok 2020 je rozpočtovaný
vo výške 11 446,00 €‚ spolu vo výške 186 88500 €. Uvedené návrhy rozpočtov zohl‘adňujú reálne
výdavky potrebné na zabezpečenie činnosti SOcU. Výdavky sú tvorené mzdami a odvodmi za
zaniestnancov, výdavkami na prevádzku kancelárií, nájomné, elektrickú energiu, vodné-stočné,
kancelárske potreby a poštovné. Cast výdavkov hradia dohodnutým podielom združené obce.

E. Úverová zadlženost‘ v roku 2020

V rozpočte na rok 2020 sa uvažuje s načerpaním návratných zdrojov financovania - dlhodobého
investičného úveru vo výške 1 200 000,00 € - Zakrytie a rekultivácia skládky TKO Veterná Poruba
Frepracovanie a preklenovacieho úveru SALUTE4CE (ERDF 85%) vo výške 68 00000 €.

Očakávaná úverová zadÍženosť mesta podľa návrhu rozpočtu k 31.12.2020:

a) Celková suma dlhu mesta po odpočítaní úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania k 31.12.2020
je vo výške 6432 089,00 €‚ čo predstavuje 24,04% skutočných bežných príjmov roku 2019.

V rozpočtovom roku 2019 sa odhadujú dosiahnuté skutočné bežné príjmy vo výške 26 755 708 €

V rozpočtovom roku 2019 sa odhadujú prijaté prostriedky zo ŠR, EÚ a mé vo výške 9277 948 €.

Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú podIa 5-u 17 ods.8 Zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p. úvery
zo SFRB, ktorých úhrada je zahrnutá v nájoninom za obecné nájomné byty a úvery poskytnuté na
zabezpečenie predfinancovania projektov z eurofondov.

b) Suma spátok návratných zdrojov tinancovania k 31,12.2020 je vo výške 1195312 €‚ čo
predstavuje 6,84% skutočných bežných prijmov roku 2019, ponížených o prostriedky poskytnuté
zo SR, EU a mé.

Z uvedených údajov vyplýva, že mesto by podľa návrhu rozpočtu nemalo dosahovať zákonom
regulovanú hranicu sumy dlhu, ktorá podIa 5 17 ods.6 písm. a) Zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy predstavuje 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka. Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov
nedosahuje hranicu 25% skutočných bežných prijmov predchádzajúceho rozpočtového roka
uvedenú v 517 ods. 6 písm. b) cit. zákona.
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F. Záver

1. Konštatujem, že:
a) bala dodržaná povinnosť zverejnit návrh rozpočtu vyplývajúca zo Zákona o obecnom

zriadení
b) návrh rozpočtu na rok 2020 a rozpočtové roky 2021 - 2022 je spracovaný v súlade

s príslušnými všeobecne záváznými právnymi predpismi a zohľadňuje prislušné
ustanovenia požadovaných zákonov

c) rozpočet je spracovaný metodicky správne

2. Odporúčam mestskému zastupitelstvu schváliť:

a) programovú štruktúru programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky
2021 —2022,

b) predložený návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020, ktorý je podra 510 ods.?
Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy navrhnutý ako vyrovnaný vo výške
33 302 428,00 €‚ vrátane návrhu rozpočtov na roky 2021 a 2022.

V Liptovskom Mikuláši dňa 24.02.2020

Ph Dr. Jozef Fiedor v.r.

hlavný kontrolór mesta

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, teL ÷421 4455651 11-12, fax: +421 44562 13 96,
e-mail: Imikulas@mikulassk, co: 00315524, DIC: 2021031111
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Pruloha Č. I

K odbornému stanovisku hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2020

Porovnanie prijmov po zapojeni príjmových finančných operácii:

• skutočnosť rok 2017
• skutočnosť rok 2018
• schválený rozpočet na rok 2019
• odhad skutočnosti rok 2019
• návrh rozpočtu na rok 2020

Prjem Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Odhad Návrh
rok 2017 rok 2018 2019 skutočnosť rozpočtu

2019 2020

Bežné prijmy spolu 23 357 063,83 25 736 85340 25 552 403 27 127 854,44 27 786 833

Z toho:

Daňové prijrny 15 126 000,34 16 275 212,06 17 004 127 17 636 846,72 17 934 161

Výnos dane z príjmov poukázaný
územnej samospráve

10 884 977,63 12 184 43628 12 787 169 13 421 040 13 509 598

Daň z nehnutel‘ností 3 104 590,13 2 950 263,47 3 077 892 3 068 612,75 3 248 242

Poplatok za kornunálne odpady
a drobné stavebné odpady

854 547,25 849 665,10 853 520 853 520 859 040

Nedaňové prĺjmy 2 120 351,48 2 161 13684 1 890 438 1 959 775,06 2 143 ISO

Granty a transfery 5 106 999,48 5 437 173,83 5 292 487 6 051 403,98 6 408 324

Kapitálové príjmy spolu 2 205 486,98 5 057 140,92 2 910 099 1 115 647,39 1 939 306

Z toho:

Nedaňové príjmy 617 072,76 1 145 362,57 705 050 453 496 621 047

Granty a transfery 1 588 41422 3911 778,35 2 205 049 662 151,39 1 318 259

Príjmové finančně operácie 2 444 814,86 1 983 06975 4 235 354 2 321 234,02 3 423 834
spolu

Z toho: prijmy zo splácania
úverov a pöžičiek a z predaja

2 174 888,93 1 382 06095 1 869 699 2 321 234,02 2 155 834majetkovych ucasti

Z toho: Prijaté úvery 269 925,93 601 008,80 2 365 655 j O 1 268 000

Prijmy celkom 28 007 385,67 32 777 064,07 32 697 856 30 564 735,85 33 149 973

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: ÷421 445565111 -12, fax: +421 44562 1396,
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