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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

F

NAVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Zo dua 16. 07. 2021 číslo 12021

K bodu: Návrh Záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019

Mestské zastupiteľstvo

I. bene na vedomie

1. správu o výsledku hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových organizácií, návrh

záverečného účtu za rok 2019:

2. správu nezávislého audĺtora o overeni ročnej účtovnej závierky mesta Liptovský Mikuláš za rok

2019.

II. konštatuje, že

mesto Liptovský Mikuláš, vrátane jeho rozpočtových organizácii dosiahlo k 31.12.2019

nasledovné výsledky:

28 027 478,97

26 326 384,43

I 701 094,54

1114549,12

2 070 634,75

-956 085,63

eur

eur

eur

eur

eur

eur

1. Bežný rozpočet:

• bežné príjmy vo výške

• bežné výdavky vo výške

• pnebytok bežného rozpočtu vo výške

2. Kapitálový rozpočet:

• kapitálové prijmy vo výške

• kapitálové výdavky vo výške

• schodok kapitálového rozpočtu vo výške
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3. Bežný a kapitálový rozpočet:

• bežné a kapitálové prĺjmy vo výške 29 142 028,09 eur

• bežné a kapitálové výdavky vo výške 28397 019,18 eur

• prebytok spolu bežný a kapitálový

rozpočet vo výške 745 008,91 eur

4. Finančně operácie:

• prijmové finančné operácie vo výške 2 507 869,48 eur

• výdavkové finančné operácie vo výške 1 345 79507 eur

• zostatok zdrojov z finančných operácii vo výške 1162 074,41 eur

5. Súhrnný výsledok rozpočtu po zapojeni finančných operácií spolu:

• celkové prijmy vo výške 31 649 89757 eur

• celkové výdavky vo výške 29 742 81425 eur

• celkový zostatok zdrojov po zapojení

finančných operácii I 907 083,32 eur

6. Účtovný výsledok hospodárenia:

• náklady vo výške (vrátane dane z prijmu 268,20 eur) 22719814:31 eur

• výnosy vo výške 22 818 74959 eur

• výsledok hospodárenia po zdanenĺ zisk vo výške 98 935,28 eur.

7. Prispevkové organizácie, ktoré predkladajú správu o výsledku hospodárenia za rok 2019

samostatne dosiahli nasledovné výsledky:

a) Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš — strata vo výške -45952,60 eur,

b) lnformačné centrum mesta Liptovský Mikuláš — zisk ve výške 19,12 eur.

lil. schvaľuje

hospodárenie mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019 v súlade s 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov — bez výhrad,

2. prebytok rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019 zistený podľa 52 písm. b) a c) a 10

ods. 3 písmeno a) a b) zákona Č. 583/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

znenĺ neskoršich predpisov - prebytok vo výške 1119902,34 eur,

3. celkový dosiahnutý zostatok zdrojov mesta Liptovský Mikuláš po zapojení finančných operácií

vo výške I 907 083,32 eur,
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4. v súlade s 516 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. rozpočtových pravídlách územnej samosprávy v

znení neskorších predpisov a podľa 510 ods. 3 písm. a) a b) vyčlenenie nevyčerpaných

účelových dotácií z roku 2019v sume 758 376,95 eur,

5. v sůlade s 516 ods, 6 zákona č 583/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách ůzemnej samosprávy v

znenĺ neskoršich predpisov a podľa 510 ods. 3 pĺsm. a) a b) vyčlenenie sumy 28 804,03 eur na

prevod do fondu prevádzky, údržby a opravy nájomných bytov (podľa zákona č. 443/2010

Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v zneni neskorších predpisov),

6. zostatok zdrojov z výsledku rozpočtového hospodárenia vo výške 1119 902,34 eur a jeho

prevod do rezervného fondu v súlade 5515 zákona č. 583/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy v znení neskoršich predpisov.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:
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Dóvodová správa

Zákon Č. 583/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskoršich

predpisov upravuje postup pri uzatvorenĺ rozpočtového roka v 516, na základe ktorého vyplýva mestu

Liptovský Mikuláš povinnosť spracovať údaje o rozpočtovom hospodáreni súhrnne do záverečného

účtu mesta.

V sůlade 5 uvedenými postupmi mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane

finančných vzVahov k rozpočtovým a prispevkovým organizácíám a právnickým a fyzickým osobám,

ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu. Tiež usporiadalo finančně vzťahy k štátnemu rozpočtu,

štátnym fondom, rozpočtom mých obcí a k rozpočtom vyššĺch územných celkov.

Účtovná závierka za rok 2019 bola overená audítorom, ktorý toto overenie potvrdil svojim

písomným výrokom.

Záverečný účet mesta obsahuje údaje o plnení rozpočtu v predpísanom členení, bilanciu aktív

a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení prispevkových organizácď.

Výsledok rozpočtového hospodárenia je usporiadaný podIa citovaného zákona a je

predložený mestskému zastupiteístvu na prerokovanie a vyjadrenie v súlade s516 ods. Ba ods. 12.

V roku 2019 mesto použilo na svoju činnosť, vrátane rozpočtových organizácií výdavky v celkovej

výške 29742814,25 eur, pričom malo k dispozicii finančné zdroje vo výške 31 649 897,57 eur.

Mesto Liptovský Mikuláš dosiahlo za rok 2019 za oblasť bežného a kapitálového rozpočtu

prebytok ve výške 745 008,91 eur, po zapojeni finančných operácii sa tento prebytok zvýšil na

1 907 083,32 eur

Po usporiadani finanČných vztahov za rok 2019 podľa citovaného zákona v celkovej výške

787 180,98 eur, zostávajú mestu pre použitie v nasledujúcom obdobi finančně zdroje vo výške

1119902,34 eur.

Mestskému zastupiteľstvu navrhujeme previesť tieto finančné zdroje do rezervného fondu

mesta Liptovský Mikuláš v súlade S * 15 a 16 zákona č. 58312004 Z. z. rozpočtových

pravidlách územnej samosprávy v zneni neskorších predpisov.

Zároveň je potrebné zobrať do úvahy Odborné právne stanovisko od doc. JUDr. Jozefa

Sotolářa, PhD., ktorý v právnej analýze vypracoval posúdenie postupov orgánov mesta

Liptovský Mikuláš so schvarovaním záverečného účtu mesta a zmien dispozičných oprávnení

primátora mesta.
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