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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA U
MESTSKÉHO

ZNESENIE

číslo

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

rok 2021 a roky 2022 - 2023

Mestské z a S t U p i t e ľ s t v o

I. bene na vedomie

vyhoclnotenie pripomienok fyzických a právnických osób

Liptovský Mikuláš na rok 2021 a roky 2022— 2023.

k návrhu rozpočtu mesta

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:

ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 11.03.2021 12021
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Dóvodová správa

V zmysie 5 6 ods.4 až 7 a 5 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadeni 369/1990 Zb. v zneni neskoršich predpisov

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

Mikuláš na rok 2021 a roky 2022 -2023 (ďalej len rozpočetj.

Vyvesenim návrhu rozpočtu dňa 23022021 začala plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej mohli

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

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

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

predbožené pripomienky neboli adekvátne zdóvodnené, nemusi sa na ne prihliadať. Prlpomienky k rozpočtu

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

predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v pisomnej forme najneskčr 3 dni pred rokovanim obecného

zastupitelstva o návrhu rozpočtu.

Legislatĺva:

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

Zákon č. 369/1 990 Z. z. O obecnom zriadeni

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

Oria 08.03. 2021 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Liptovskorn Mikuláši vyhodnotenie pripomienok

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

Členovia kornisie: PhDr. Michal Lavrík, prednosta MSÚ, PhDr. Marcela Jašková, vedúca finančného odboru,

Ing. arch. Matej Petran, vedúci odboru výstavby, RNDr. Mária Lošonská, vedúca oddelenia životného

prostredia, Ing. Soňa Višňovská, vedúca oddelenia marketingu a podnikania, pani JUDr. Tamaru Maďarovú

zastúpila JUDr. Soňa Lakotová, poverená vedúca právneho odboru a Ing. Renáta Todáková, vedúca

majetkovo právneho oddelenia. Vyhodnotenia sa zúčastnili aj Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy

a životného prostredia a Luboš Trizna, zástupca primátora mesta.

Komisia stanovila záver vyhodnotenia pripomienok s výsledkom: pripomienke sa vyhovujelnevyhovuje

a z akého dövodu.

V zákonom stanovenej Iehote hola na MsÚ prostrednictvom emailovej pošty dňa 05.03.2021 písomne

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

2022— 2023:

1. Predkladateľ pripomienky: Ing. Jaroslav Čefo — poslanec, Liptovský Mikuláš

Pripomienka:

V zrnysle 6 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. v znenĺ neskoršĺch predpisov dňom vyvesenim návrhu, 2ačina

plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej m6žu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky

k návrhu v pisomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade, Štúrova 1989/41, 031

42 Liptovský Mikuláš.... Týmto tak činim.

posielam dva tabuíky:

- prvá je úprava súm za položky v navrhnutom a vyvesenom rozpočte na rok 2021 - V názve aj so šetrením za

jednotlivé položky — červenou
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- druhá je úprava zdroja krytia v navrhovanej položke Z externého financovania na krytie 41 ze súm ušetrených

na položkách z prvej tabulky

[41 ‘b3.S.1 717cY)2 8 3 Rekonštrukc‘.. .‚ modern,z.jc,j - rcgeneríci.i sidksk Podbreziny ul. Hradi,Lá VO • MK lSl47Sj

Zdövodnenie:

Sumy za položky v prvej tabulke sú nadhodnotené a preto ich navrhujem znĺžiť na upravenú sumu prÉ každej

položke. f-llavne všeobecné služby - vysielade služby v TV Liptov a tiež vydávanie mesačnika Mikuláš sů

absolútne neobjektivne, glorifikujúce osoby vedenia mesta a ich “nadprácu..

Vyhodnotenie:

Pripomienke sa nevyhovuje. Uvedená pripomienka nesp[ňa zákonné a zmluvné podmienky, a opatrenía

v prijmovej a výdavkovej časti rozpočtu.
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