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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA U
MESTSKÉHO

ZNESENIE

zo dňa 23. 04. 2020 číslo 12020

K bodu: Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na

rok 2020 a roky 2021-2022

Mestské z a s t u p i t e ľ s t v o

I. berle na vedomie

vyhodnotenie pripomienok fyzických a právnických osób k návrhu rozpočtu mesta

Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 — 2022 nasledovne:

„V zákonom stanovenej lehote neboli na MsÚ doručené žiadne pripomienky k návrhu

rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 - 2022.“

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2020

ZAST U PITEĽSTVA
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Důvodová správa

V zmysle 6 ods.4 až 7 a 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení 369/1 990 Zb. v znení neskorších predpisov

predkladáme vyhodnotenie pripomienok fyzických a právnických osób k návrhu rozpočtu mesta Liptovský

Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 — 2022 (d‘alej len „rozpočet“).

Vyvesením návrhu rozpočtu dňa 18.02.2020 začala plynút‘ najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej mohli

fyzické osoby a právnické osoby uplatnit‘ pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do

zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou bob možné v určenej lehote navrhnút‘ nový teXt, navrhnút‘

zmenu, úpravu, doplnenie, vypustenie, abebo spresnenia a muselo byt‘ z nej zrejmé, kto ju predkladá. Ak

predložené pripomienky neboli adekvátne zdóvodnené, nemusí sa na ne prihliadať. Pripomienky k rozpočtu

sa vyhodnocujú, vyhodnotenie uskutočňuje navrhovateľ rozpočtu. Vyhodnotenie pripomienok sa musí

predložiť poslancom obecného zastupitelstva v písomnej forme najneskör 3 dni pred rokovaním obecného

zastupitelstva o návrhu rozpočtu.

Legislatíva:

Zákon č.21 1/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon č. 369/1 990 Z. z. o obecnom zriadení

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej správy

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Zákon č. 493/2011 Z. z. ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti
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Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu

Dňa 02.03. 2020 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši vyhodnotenie pripomienok

k návrhu rozpočtu. Vyhodnotenia sa zúčastnila Ing. Marta Gutraiová, prednosta MsÚ a PhDr. Marcela

Jašková, vedúca finančného odboru.

V zákonom stanovenej lehote neboli na MsÚ doručené žiadne pripomienky k návrhu rozpočtu mesta

Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 - 2022.
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