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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V  LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  

 
 
 

 

 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE  
 

M E ST S K ÉH O  Z AST U PI T EĽ ST V A  
 

zo dňa 08. 04. 2021  číslo     /2021 
 

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

             rok 2021 a roky 2022 - 2023 

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o 

 

I. berie na vedomie 

vyhodnotenie pripomienok fyzických a právnických osôb k návrhu rozpočtu mesta Liptovský 

Mikuláš na rok 2021 a roky 2022 – 2023. 

 

  

 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
      primátor mesta 
 
 

 
      Dátum podpisu uznesenia:         
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Dôvodová správa 

 

V zmysle § 6 ods.4 až 7 a § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 

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

Mikuláš na rok 2021 a roky 2022 - 2023 (ďalej len „rozpočet“). 

 

Vyvesením návrhu rozpočtu dňa 23.03.2021 začala plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej mohli 

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

zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou bolo možné v určenej lehote navrhnúť nový text, navrhnúť 

zmenu, úpravu, doplnenie, vypustenie, alebo spresnenia a muselo byť z nej zrejmé, kto ju predkladá. Ak 

predložené pripomienky neboli adekvátne zdôvodnené, nemusí sa na ne prihliadať. Pripomienky 

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

musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním 

obecného zastupiteľstva o návrhu rozpočtu. 

 

Legislatíva: 

Zákon č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

Zákon č. 369/1990 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 06. 04. 2021 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši vyhodnotenie pripomienok 

k návrhu rozpočtu. Vyhodnotenia sa zúčastnila komisia menovaná primátorom mesta Liptovský Mikuláš. 

Členovia komisie: PhDr. Michal Lavrík, prednosta MsÚ,   Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta, Ing. 

Anežka Makovická, vedúca oddelenia miestnych daní a poplatkov, Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru 

dopravy a životného prostredia, Ing. Lenka Mitrengová, vedúca KVM, PhDr. Guráňová, vedúca oddelenia 

mládeže, športu a kultúry, Ing. Ľubomír Kandera, vedúci správy bytov a nebytových priestorov, Ing. Marta 

Gutraiová, vedúca referátu manažmentu, vnútorného auditu a kontroly. 

 

Komisia stanovila záver vyhodnotenia pripomienky s výsledkom: pripomienke sa vyhovuje/nevyhovuje 

a z akého dôvodu. 

 

V zákonom stanovenej lehote bola na MsÚ prostredníctvom emailovej pošty dňa 02.04.2021 písomne 

doručené nasledovná pripomienka k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021 a roky  

2022 – 2023: 

 

1. Predkladateľ pripomienky: PhDr. Marcela Jašková 

Pripomienka: 

Predkladateľka vo svojom podaní uvádza, že mesto Liptovský Mikuláš má v návrhu rozpočtu  na rok 2021  

v príjmovej časti „nezákonne“, v rozpore so zákonom 583/2003 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov  zapojenú položku 454001 RF - Prevod prostriedkov z rezervných 

fondov  vo výške 1 114 442 eur. Navrhuje zásah do 8 programov a 2 podprogramov a zníženie bežných 

výdavkov vo výške 1 114 442 eur na vopred nešpecifikovanom množstve položiek,   prevažne len s odvolaním 

na percentuálny podiel zníženia 20% „na všetkých položkách“. Ďalej navrhuje presuny zmeny krytia 

v kapitálovej oblasti i vo finančných operáciách. 

Pripomienka predkladateľky tvorí prílohu tohto materiálu. 

 

Vyhodnotenie:  

Pripomienke sa nevyhovuje. 

• Úpravy by zasahovali  do programového rozpočtovania, ktoré je v programovej štruktúre, 

textovo a z pohľadu cieľov a merateľných ukazovateľov nastavené v nadväznosti na čísla 

návrhu rozpočtu. Rozpočet programov, podprogramov, prvkov je naviazaný na zámery,  ciele, 

merateľné ukazovatele – to znamená, že  návrh predkladateľky krátiť bežné výdavky nerieši 

ucelene štruktúru rozpočtu a jeho nastavenia, nepodáva vysvetlenie a analýzu, či a  ako je 

možné jej návrhy realizovať. Návrhy na úpravy predložené predkladateľkou by neboli ani 

v kompetencii vedúceho finančného odboru, pretože sú obsahovo i vecne napĺňané gestormi 

programového rozpočtu a teda navrhuje zásah do rozpočtového riadenia. 

 

• Percentuálne, jednotné krátenie výdavkov o 20% je neprofesionálne, pretože každý program 

rozpočtu má svoje špecifiká a nadväznosti a nie je preverené, vydiskutované, vysvetlené 



 

5 
 

a odôvodnené, ako majú gestori pri navrhovanom zásahu do rozpočtu zabezpečovať všetky 

základné úlohy vo zverených odborných úsekoch , t.j. „krytie všetkých záväzkov, ktoré pre 

mesto vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi“  viď § 10 – 

Zostavovanie a členenie rozpočtu obce, odsek (2) zákona o rozpočtových pravidlách. Zároveň 

upozorňujeme na mylné vyjadrenie p. predkladateľky k procesu schvaľovania záverečného 

účtu, kde uvádza:  „...nakoľko mesto nemá právoplatne podpísané Uznesenie k Návrhu...“, 

pričom platí, že: „...mesto nemá právoplatne prijaté Uznesenie k Návrhu...“. 
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Príloha č.1 
 

Pripomienky k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021 a roky 2022-2023 
 

Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021 má v príjmovej časti nezákonne  zapojenú položku 
454001 RF-Prevod prostriedkov z rezervných fondov  vo výške 1 114 442 eur. Toto zapojenie je v rozpore so 
zákonom 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, 
nakoľko mesto nemá právoplatne podpísané Uznesenie k Návrhu Záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš 
za rok 2019 a prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 1 119 902,34 eur nie je prevedený na účet 
rezervného fondu mesta.  Z uvedeného nemôže s týmito finančnými prostriedkami v návrhu rozpočtu 
počítať, a sú navrhnuté úpravy predkladaného návrhu rozpočtu na rok 2021 v nasledovných položkách: 
 
1, zníženie príjmov mesta - príjmových finančných operácii – prevod prostriedkov z peňažných fondov na 
položke 454001  RF-Prevod prostriedkov z rezervných fondov - RF  s kódom zdroja 46 v sume 1 114 442 eur,  

KÓD ZDROJA: 46                 ZNÍŽENIE PRÍJMOVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCII : 1 114 442 EUR 
2, zníženie bežných výdavkov percentuálnym podielom 20% na programe 1- Stratégia, manažment a kontrola 
, podprogram 1.1. – Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ, prvok 1.1.1 
Reprezentácia primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ na všetkých položkách s kódom zdroja 41 
spolu v sume 6 252 eur, zníženie bežných výdavkov percentuálnym podielom 20% na všetkých položkách na 
celom programe 2 – Propagácia, prezentácia a cestovný ruch s kódom zdroja len 41 spolu v sume 71 475 eur,  
zníženie bežných výdavkov percentuálnym podielom 20% na všetkých položkách na celom programe 3 – 
Interné služby mesta s kódom zdroja len 41 spolu v sume 611 608 eur,  zníženie bežných výdavkov na 
programe 6 – Odpadové hospodárstvo s kódom zdroja 41 na položke 641001 Transfer VPS odvoz zeleného 
odpadu v sume 12 280 eur,  zníženie bežných výdavkov percentuálnym podielom 20% na všetkých položkách 
na celom programe 8 – Miestne komunikácie s kódom zdroja len 41 na položkách 641001 Transfery VPS 
(prevádzkové) v sume spolu za všetky položky 128 437 eur, zníženie bežných výdavkov percentuálnym 
podielom 20% na všetkých položkách na programe 12 - Šport, Podprogram 12.3. - Grantový systém v športe 
s kódom zdroja 41 spolu v sume 121 500 eur, zníženie bežných výdavkov percentuálnym podielom 10% na 
programe 12 - Šport, Podprogram 12.4. –  Športové zariadenia mesta, prvok 12.4.1 – Krytá plaváreň, položka 
641001 Transfer VPS- Krytá plaváreň v sume 30 250 eur,  zníženie bežných výdavkov percentuálnym 
podielom 20% na všetkých položkách na programe 13 – Kultúra s kódom zdroja len 41 spolu v sume 25 888 
eur, zníženie bežných výdavkov percentuálnym podielom 20% na položkách na programe 14 – Bývanie, 
občianska vybavenosť a nebytové priestory, podprogram 14.1. – Bytová problematika, nájomné byty na 
položkách 
632001,632002,632003,633001,633004,633005,633006,635001,635004,635006,636001,637004,637005,63
7011,637012,637018 s kódom zdroja 41 spolu v sume 106 752 eur.   

KÓD ZDROJA: 41                      ZNÍŽENIE BEŽNÝCH VÝDAVKOV: 1 114 442 EUR 
3, zníženie kapitálových výdavkov na všetkých položkách na programe 4 – Služby poskytované občanom, len 
s kódom zdroja 46 Rezervný fond (RF) spolu v sume  10 000 eur,  zníženie kapitálových výdavkov na všetkých 
položkách na programe 6 – Odpadové hospodárstvo, len s kódom zdroja 46 Rezervný fond (RF) spolu v sume  
20 000 eur,  zníženie kapitálových výdavkov na všetkých položkách na programe 8 – Miestne komunikácie, 
len s kódom zdroja 46 Rezervný fond (RF) spolu v sume  165 296 eur, zníženie kapitálových výdavkov na 
všetkých položkách na programe 11 – Vzdelávanie a mládež, len s kódom zdroja 46 Rezervný fond (RF) spolu 
v sume  2 500 eur, zníženie kapitálových výdavkov na všetkých položkách na programe 12 – Šport, len 
s kódom zdroja 46 Rezervný fond (RF) spolu v sume  29 574 eur, zníženie kapitálových výdavkov na všetkých 
položkách na programe 13 – Kultúra, len s kódom zdroja 46 Rezervný fond (RF) spolu v sume  19 200 eur, 
zníženie kapitálových výdavkov na všetkých položkách na programe 17 – Viacúčelové rozvojové projekty, len 
s kódom zdroja 46 Rezervný fond (RF) spolu v sume  38 740 eur, 

KÓD ZDROJA: 46                      ZNÍŽENIE KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV: 285 310 EUR 
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4, zvýšenie kapitálových výdavkov na všetkých položkách na programe 4 – Služby poskytované občanom, len 
s kódom zdroja 41 spolu v sume  10 000 eur,  zvýšenie kapitálových výdavkov na všetkých položkách na 
programe 6 – Odpadové hospodárstvo,  len s kódom zdroja 41 spolu v sume  20 000 eur, zvýšenie 
kapitálových výdavkov na všetkých položkách na programe 8 – Miestne komunikácie, len s kódom zdroja 41 
spolu v sume  165 296 eur,  zvýšenie kapitálových výdavkov na všetkých položkách na programe 11 – 
Vzdelávanie a mládež, len s kódom zdroja 41 spolu v sume  2 500 eur, zvýšenie kapitálových výdavkov na 
všetkých položkách na programe 12 – Šport, len s kódom zdroja 41 spolu v sume  29 574 eur, zvýšenie 
kapitálových výdavkov na všetkých položkách na programe 13 – Kultúra, len s kódom zdroja 41 spolu v sume 
19 200 eur, zvýšenie kapitálových výdavkov na všetkých položkách na programe 17 – Viacúčelové rozvojové 
projekty, len s kódom zdroja 41 spolu v sume  38 740 eur, 

KÓD ZDROJA: 41                      ZVÝŠENIE KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV: 285 310 EUR 
 
 
5, zníženie výdavkových finančných operácii na všetkých položkách na programe 3 – Interné služby mesta, 
len s kódom zdroja 46 Rezervný fond (RF) spolu v sume  15 893 eur,  zníženie výdavkových finančných operácii 
na všetkých položkách na programe 5 – Verejný poriadok a bezpečnosť, len s kódom zdroja 46 Rezervný fond 
(RF) spolu v sume  2 538 eur,  zníženie výdavkových finančných operácii na všetkých položkách na programe 
8 – Miestne komunikácie, len s kódom zdroja 46 Rezervný fond (RF) spolu v sume  43 316 eur,  zníženie 
výdavkových finančných operácii na všetkých položkách na programe 18 – Dlhová služba a nákup akcií, len 
s kódom zdroja 46 Rezervný fond (RF) spolu v sume  767 385 eur, 

KÓD ZDROJA: 46            ZNÍŽENIE VÝDAVKOVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCII: 829 132 EUR 
 
 
6, zvýšenie výdavkových finančných operácii na všetkých položkách na programe 3 – Interné služby mesta, 
len s kódom zdroja 41 spolu v sume  15 893 eur,  zvýšenie výdavkových finančných operácii na všetkých 
položkách na programe 5 – Verejný poriadok a bezpečnosť, len s kódom zdroja 41 spolu v sume  2 538 eur,  
zvýšenie výdavkových finančných operácii na všetkých položkách na programe 8 – Miestne komunikácie, len 
s kódom zdroja 41 spolu v sume  43 316 eur,  zvýšenie výdavkových finančných operácii na všetkých 
položkách na programe 18 – Dlhová služba a nákup akcií, len s kódom zdroja 41 spolu v sume  767 385 eur. 

KÓD ZDROJA: 41            ZVÝŠENIE VÝDAVKOVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCII: 829 132 EUR 
 
 
V Liptovskom Mikuláši  dňa 02.04.2021                                      PhDr. Marcela Jašková 
 

 

 


