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N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 
zo dňa 23.4.2020 číslo: ________ 

 
K bodu: Dodatok č. 1 pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš 

 
Mestské zastupiteľstvo 

 
I. Konštatuje:  
Dňa 24.6.2016 nadobudla účinnosť smernica „Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš“. 
 
 
II. Schvaľuje Dodatok č. 1 k smernici „Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš“ v nasledovnom znení 
 

a) v § 5 bod 5.2 písmeno a) sa dopĺňa na koniec text nasledovného znenia „Takéto zmeny rozpočtu môže primátor v jednej 
rozpočtovej položke vykonať iba tak, aby celková výška všetkých zmien vykonaných na danej položke nepresiahla v jednom 
rozpočtovom roku sumu 20.000€. Zároveň nesmie celková suma všetkých takto vykonaných rozpočtových zmien, 
uskutočnených primátorom mesta,  prevýšiť sumu rovnajúcu sa 1,0% celkovej výšky schváleného rozpočtu“. 

b) v § 5 bod 6 sa pôvodný text nahrádza textom „O vykonaných rozpočtových opatreniach vedie mesto operatívnu evidenciu. 
O vykonaných rozpočtových zmenách schválených primátorom mesta podáva primátor mesta písomnú informatívnu 
správu mestskému zastupiteľstvo na každom rokovaní mestského zastupiteľstva. Správa musí obsahovať zoznam všetkých 
zmien rozpočtu vykonaných v kompetencii primátora mesta v príslušnom roku“. 

 

Dôvodová správa 

 Schvaľovať rozpočet a jeho zmeny je podľa zákona výlučnou kompetenciou obecného (mestského) zastupiteľstva. Pravidlá 
rozpočtového hospodárenia dávajú primátorovi mesta určitú právomoc rozpočtových zmien. Zmyslom tohto ustanovenia je 
flexibilná úprava takej rozpočtovej položky, ktorej plánovaná výška sa zmenila vo výške do 20.000€ tak, aby nebolo potrebné jej 
prerokovanie v MsZ a tým zaťažovanie práce poslancov menšími zmenami rozpočtu. V súčasnosti sa ale toto ustanovenie zneužíva 
na ničím neobmedzené a opakované navyšovanie položiek. Celkovo tak boli v minulosti bez vedomia mestského zastupiteľstva 
navýšené položky aj o viac ako 230.000€, čo ide jednoznačne proti „duchu ustanovenia“ a hraničí so zneužívaním právomocí 
verejného činiteľa. Príkladom je navýšenie rozpočtovej položky MHK 32 LM a.s. - Na činnosť klubu kde len za posledné dva 
rozpočtové roky navýšil primátor príspevok bez vedomia poslancov o viac ako 230.000€. Existuje obava poslancov, že primátor 
bude aj naďalej bez vedomia MsZ využívať nejednoznačné znenie ustanovenia na ľubovoľné narábanie s rozpočtovými položkami 
a tak de facto stratí mestské zastupiteľstvo svoju zákonnú kompetenciu schvaľovať rozpočet a jeho zmeny. 


