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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  
 

 

 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE  
 

M ES TS K É HO  Z AS T U P I T E Ľ ST V A  
 

zo dňa         číslo     /2022 
 

K bodu: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2021 

 

M e s t s k é  zastupiteľstvo 

 

I. Berie na vedomie 

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláša za 

rok 2021. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ján Blcháč 
primátor 
 
Dátum podpisu uznesenia:                 2022 
 

 
 



 

 
 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu 
mesta Liptovský Mikuláš za rok 2021 

 
V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za 
rok 2021. 

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2021 (ďalej 
v texte len „stanovisko“) bolo vypracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu 
mesta Liptovský Mikuláš za rok 2021. 
 

1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesto Liptovský Mikuláš za rok 

2021 nie je možné vypracovať podľa požiadaviek všeobecné záväzných právnych predpisov, 

zvyklostí a mojich predstáv najmä z dôvodu, že: 

 

a) informácie, o ktoré so žiadal, mi neboli poskytnuté (zlá prax minulých rokov pokračuje) 

a text záverečného účtu dostatok informácií neobsahuje, prednosta Michal Lavrík moje 

otázky ignoroval,  

b) účelovo mi bol text záverečného účtu poskytnutý 5 pracovných dní pred termínom 

odovzdania stanoviska, čo sa dá usúdiť z toho, že vo vlastnostiach dokumentu bola jeho tlač 

naposledy zaznamenaná už 12.5., ale mne bol poskytnutý v poobedňajších hodinách dňa 

18.5.2022,  

c) v texte záverečného účtu mesta za rok 2021 sa nachádzajú zjavné nezrovnalosti, chyby 

a zjavné manipulácie so skutočnosťou, ku ktorým bez dodatočných informácií nie je možné 

zaujať stanovisko.  

 

2. Zásadným spôsobom stanovisko k záverečnému účtu obce ovplyvňuje skutočnosť, že mesto po 

prvýkrát v histórii celý rok hospodárilo v rozpočtovom provizóriu, keďže viacnásobne 

schválený rozpočet mesta na rok 2021 Ján Blcháč nepodpísal, a tak nebolo možné poskytnúť 

dotácie športovým klubom a iným spolkom.  

 

3. Niektoré informácie mestský úrad tají. Napríklad viesť prebytky hospodárenia a nevyčerpané 

prostriedky za roky 2019 a 2020 na osobitnom účet a najmä povinnosť nepoužívať tieto finančné 

prostriedky. Napriek tomu, že som riadne začal kontrolu nakladanie s týmito finančnými 

prostriedkami, nedostal som ku kontrole podklady. Z toto, čo mám k dispozícii môžem 

konštatovať, že prebytky hospodárenia a pravdepodobne aj nevyčerpané prostriedky nie sú 

vedené na osobitnom účte, ale na bežných účtoch. Existujú silné indície, že sú používané 

napriek tomu, že ide o jednoznačné porušenie ustanovenia § 16 ods. 6, 7 a 8 zákona 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej iba „Zákon“).  

 

4. Vôbec nie je podľa poskytnutých informácií možné skontrolovať dodržanie obmedzenia 

hospodárenia v zmysle § 11 ods. 1 Zákona, podľa ktorého výdavky uskutočnené počas 

rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka presiahnuť 1/12 

celkových výdavkov ostatného schváleného rozpočtu (okrem dvoch výnimiek tam uvedených). 

Tento údaj sa neuvádza ani v správe audítora. Bez týchto údajov nie je možné vyhodnotiť 

zákonnosť rozpočtového hospodárenia a schváliť bez výhrad záverečný účet. Prednosta Michal 

Lavrík samozrejme na žiadosť o tieto informácie neodpovedal.  

 



 

 
 

5. Je možné konštatovať, že pri hospodárení v roku 2021 nebol dodržaný zákon, a to konkrétne § 

11 ods. 1 Zákona, podľa ktorého mesto v rozpočtovom provizóriu hospodári podľa ostatného 

schváleného rozpočtu. Túto právnu normu je nutné vnímať ako špeciálnu právnu úpravu (lex 

specialis) oproti všeobecne záväzným právnym predpisom týkajúcim sa rozpočtového 

hospodárenia. To znamená, že špeciálna právna úprava ruší všeobecnú právnu úpravu 

v danom prípade. Porušovanie tohto ustanovenia pokračuje aj v roku 2022, ako vyplýva 

z priloženého metodického pokynu č. 1/2022 určujúceho pravidlá rozpočtového hospodárenia 

počas provizória (čl. 2, body 3 až 6). 

 

6. Počas roka 2021 boli vykonané zmeny rozpočtu, ktoré ustanovenie § 11 ods. 1 Zákona 

nedovoľuje. Ide celkom o 77 položiek kapitálových výdavkov a 431 položiek bežných 

výdavkov. V prípade bežných výdavkov ide o sumu 1.275.766,33 Eur a v prípade kapitálových 

výdavkov o sumu 1.843.806,47 Eur. Niektoré položky spadajú pod výnimku v zmysle § 11 ods. 

1 (pravdepodobne napr. Háj Nicovô, prípadne o položky, ktoré do rozpočtu svojim uznesením 

doplnilo ako výnimočné mestské zastupiteľstvo), ale zároveň väčšina položiek bola do rozpočtu 

doplnená spôsobom odporujúcim zákonu. Zjavne ide napríklad o odmeny na mestskom úrade 

vo výške 105.655,51 Eur, ktoré neboli súčasťou rozpočtu v roku 2020. Toto konštatovanie nie je 

spochybnením oprávnenosti vyplatených odmien, ale len a len upozornením, že spôsob, ktorý 

Ján Blcháč zvolil, je nezákonný. Jedným z viacerých príkladov nepravdivých údajov 

v záverečnom účte mesta za rok 2021 pritom paradoxne je, že na str. 268 v poznámkach mesta 

k účtovnej závierke je uvedené, že „zmeny rozpočtu neboli v roku 2021 realizované, pretože 

mesto hospodárilo v rozpočtovom provizóriu.“ Ostáva záhadou ako potom nové položky 

rozpočtu vznikli.  

 

7. Obdobnú konštatáciu je možné vyjadriť pri položkách, ktorých rozpočet plánovaný v roku 2020 

bol prekročený. Pri troch položkách ide o prekročenie okolo 1000% a jednom podprograme, 

ktorého rozpočet bol prekročený o viac ako 4000%. Jedna položka je drobná (plán 200 Eur, 

realita 1974,36 Eur). Dve položky sa týkajú dotácie ARRIVA Liorbus, kde došlo k prekročeniu 

o 1034% z 20 tisíc na 206.700 Eur (časť dotácie označená za predchádzajúce roky, čo by mohlo 

naznačovať výnimku podľa § 11 ods. 1 Zákona, ale bez utajených informácií nevieme zaujať 

stanovisko) a položka prezentácia mesta v podprograme 2.1., kde došlo k prekročeniu o 1024% 

zo 7000,- na 71.674,44 Eur.  

 

8. Pri položke dotácie ARRIVA Liorbus je okrem uvedeného potrebné konštatovať aj porušenie aj 

ustanovenia § 16, ods. 5 písm. g) Zákona, podľa ktorého záverečný účet obsahuje hodnotenie 

plnenia programov mesta. V textovej časti hodnotenia programu sa uvádza, že „do prevádzky 

MAD zásadne vstúpila pandémia COVID 19, ktorá rapídne znížila dopyt po hromadnej 

doprave. Mesto samozrejme reagovalo dočasným zrušením žiackych a iných málo vyťažených 

spojov v dopravných sedlách počas povinných lockdownov.“ Následkom toho bolo zvýšenie 

počtu najazdených kilometrov z 515 na 545 tisíc. Počet cestujúcich klesol z 1,2 milióna na 735 

tisíc, teda na 61% plánu. Je evidentné, že reakcia v redukcii spojov a ich optimalizácii nebola 

dostatočná. Ak v roku 2021 mesto dotovalo dopravu celkom sumou 666 tisíc Eur oproti 

plánovaným 480 tisíc Eur, v 2017 bola pritom dotácia vo výške 361 tisíc Eur. Evidujeme teda 

zvýšenie o 184%. Rok 2019, v ktorom bola podpisovaná nová zmluva predstavoval nárast o 100 

tisíc Eur. Je evidentné, že buď dôvod zvýšenia bol pred podpisom novej zmluvy utajený, alebo 

bola zo strany mesta zmluva a jej následky odhadnutá neodborne. Súdna prax ustálila záver, že 

ak takáto zmluva nebol schválená zastupiteľstvom, je absolútne (od začiatku) neplatná.  



 

 
 

Pripomínam, že mojim zvolením prestal byť hlavný kontrolór prizývaný na kontrolu 

oprávnenosti nárok ARRIVA Liorbus voči rozpočtu mesta. 

 

9. Pri položke prezentácia mesta so zvýšením o 1024% je potrebné poznamenať, že realizované 

akcie popísané v textovej časti podprogramu 2.1. (str. 45 hore) nie sú evidované v tabuľkovej 

časti, v tejto časti je záverečný účet nepreukazný. Hodnotím túto časť (a z tých istých dôvodov 

aj mnohé ďalšie časti záverečného účtu) ako pripravené neodborne alebo ide o zjavnú snahu 

o manipuláciu a utajovanie skutočnosti. Mám podozrenie, že v tejto položke sú skryté iné 

nezákonne vyplávané peniaze.  

 

10. Rozpočet podprogramu 2.1. propagácia a prezentácia mesta bol prekročený o 31,39%, čo 

považujem za porušenie ustanovenia § 11 ods. 1 Zákona a za nehospodárne a neefektívne 

nakladanie s finančnými prostriedkami, keď Informačné centrum, mnoho školy a škôlky museli 

šetriť, ale na propagáciu Jána Blcháča a jeho poslancov sa vynaloží ešte viac finančných 

prostriedkov ako dovoľuje zákon (ako bolo plánované).   

 

11. Príkladom neefektívnosti a doslova plytvania je podprogram 2.6. Príležitostné jarmoky 

a Mikulášske leto, v ktorom podľa textovej časti boli zrušené všetky akcie okrem Vianočných 

trhov, pri ktorých boli výdavky 396,34 Eur. Ale propagácia týchto zrušených akcií stála 13.850,- 

Eur, ešte o 7% viac oproti plánu.  

 

12. Celkom pri 6 položkách bežných výdavkov došlo k zvýšeniu od 500 do 700%. 

 

13. V 11 položkách bežných výdavkov došlo k zvýšeniu od 400 do 500%.  

 

14. V 13 položkách bežných výdavkov došlo k zvýšeniu od 300 do 400%. 

 

15. V 33 položkách bežných výdavkov došlo k zvýšeniu od 200 do 300%. 

 

16. V 198 položkách bežných výdavkov došlo k zvýšeniu od 101 do 199%.   

 

17. V 2 položkách kapitálových výdavkov došlo k navýšeniu pôvodne plánovaného rozpočtu o 166 

a 200%.    

 

18. Väčšinu uvedených zmien považujem vykonanú v rozpore s ustanovením § 11 ods. 1 Zákona, 

§ 11 ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a a interným predpisom mesta 

Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš.  

 

19. Pri podprograme 3.1. právne služby musím konštatovať, že štruktúra textovej a tabuľkovej časti 

rozpočtu je úplne odlišná. To sťažuje orientáciu a porovnávanie. Čo bolo pravdepodobne 

cieľom. Pokiaľ v roku 2017 vynakladalo mesto na právnikov nula (ak je návrh rozpočtu na rok 

2020 na stránke mesta pravdivý), právne spory a zastupovanie ho v roku 2022 stáli 37.453,56 

Eur. Zvyšovanie nákladov na právnikov sa datuje do doby, kedy Ján Blcháč bol obvinený zo 

zločinu zneužívanie právomocí verejného činiteľa, ktoré za záhadných okolnosti zastavil 

prokurátor obviňovaný zo spolupráce s mafiou, Martin Kováč (viac denník Sme zo dňa 

07.09.2020 v článku „Primátora očistili podozrivo“). 



 

 
 

 

20. Mestský polícia, najmä náčelník Jančuška, je zneužívaná na politické potreby Jána Blcháča. Ide 

o prenasledovanie poslancov, hlavného kontrolóra, sledovanie pohybu záujmových osôb, 

nezmyselné priestupkové konania, nezákonné zhromažďovanie informácií o mieste pobytu 

poslancov a ich ďalšie zneužívanie. Preto si treba osobitne všimnúť nezákonné doplnenie 

odmien ako položky v roku 2021 (v roku 2020 nebola), na druhej strane pokles osobných 

príplatkov zo 120 na 98 tisíc. Dôvodom môže byť presun finančných prostriedkov do odmien, 

o ktorých rozhoduje náčelník verný Blcháčovi, čo môže byť spôsob nátlaku na radových 

policajtov. Pritom počet zamestnancov klesol o jedného. O jedného klesol aj počet 

zamestnancov chránenej dielne, ale platy boli vyššie o 222 a 305%. Dôvody nie sú vysvetlené. 

Počet kamier sa pritom zvýšil z 28 na 44 v meste na mestskom úrade zo 14 na 17. Dôvodov na 

obavy viac než dosť.  

 

21. Podprogram 5.2. civilná ochrana (a ďalšie) bol doplnený do rozpočtu, čo považujem za 

porušenie zákona (ako uvádzam vyššie). Za poznámku v čase vojny na Ukrajine stojí, že mesto 

Liptovský Mikuláš disponuje CO krytmi v počte nula.  

 

22. Pozornosť si dovolím upriamiť aj na program 8, miestne komunikácie, kde údajne došlo 

k úprave 7000 m2 povrchov vozoviek. Textová časť rozpočtu ale nič podobné nespomína, preto 

je možné konštatovať, že k rekonštrukcii ciest a chodníkov vďaka tomu, že Ján Blcháč 

nepodpísal rozpočet, nedochádza takmer vôbec. Aj keby sme sumu 98 tisíc Eur ročne rozpočítali 

na oných 7000 Eur, 1 meter vychádza na 14 Eur. Pri bežnej cene asfaltovania vo výške 50 Eur 

došlo teda skôr k plátaniu dier ako rekonštrukciám. Navyše aj tieto položky boli krátené. Na 

rozdiel od rozpočtu na propagáciu primátora.  

 

23. Závažnou skutočnosťou, na ktorú je potrebné upozorniť, je obchádzanie zákona, ktorého 

posúdenie uvádzam ako prílohu č. 1.  

 

24. Tiež je potrebné v súvislosti so stavom a vývojom dlhu zdôrazniť, že mesto poskytlo Mestským 

športovým zariadeniam s.r.o. záruku za úver, ktorý banka poskytla MŠZ, pričom túto záruku 

v rozpore so zákonom mesto nezapočítava do dlhu. Ročne mesto tiež platí cca 130 tisíc Eur za 

rekonštrukciu ciest z roku 2018 vykonanú spoločnosťou Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. 

s r.o. Aj  tento záväzok by sa mal započítavať dlhu mesta. Navyše podľa medializovaných 

informácií sa spoločnosť dostáva do ťažkostí, pričom nie je schopná dostavať niektoré 

zazmluvnené stavby. V prípade, že dôjde ku konkurzu, v zmysle § 46 ods. 1 zákona č. 7/2005 

Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii sa stáva splatným celý dlh. Aj keď predčasne splatný dlh 

má v zmysle Zákona osobitný režim, splatiť to bude potrebné. Ak by poslanci súhlasili 

s rekonštrukciou ciest za 10 miliónov Eur, ako to navrhoval Ján Blcháč, mesto by sa vyhlásením 

konkurzu dostalo do nútenej správy.    

 

25. Je preto možné konštatovať, že pri rozpočtovom hospodárení v roku 2021 a pri zostavovaní 

záverečného účtu mesta za rok 2021 neboli dodržané ustanovenia § 11 ods. 1, § 14 ods. 1 § 16, 

ods. 3, ods. 5 písm. a), g), ods. 7 a 8 Zákona. § 11 ods. 4, písm. b) a § 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 

Zb. Konštatujem dodržanie ustanovení § 16 ods. 5, písm. b),c),d),e),f) a ods. 9 a 12.  

 



 

 
 

26. Mesto pri tvorbe návrhu rozpočtu a spracovaní záverečného účtu by malo postupovať najmä 

v súlade so: 

 

- zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,  

- zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v platnom 

znení, 

- zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v platnom znení, 

- zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v platnom znení. 

 

Je možné konštatovať, že ani jeden z uvedených právnych predpisov dodržaný nebol.  

 

27. Zmeny rozpočtu neboli uvedené žiadne (dokonca sa tvrdí, že sa nestali). Ako bolo jasne 

preukázané, bolo urobených mnoho zmien a v nezákonnom postupe sa pokračuje aj v roku 

2022. 

 

28.  Odporúčam vrátiť záverečný účet na prepracovanie alebo prijať záverečný účet s výhradou.   

 
 
 
V Liptovskom Mikuláši, 19.05.2022 
 
Martin Alušic 

hlavný kontrolór mesta 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

           príloha č. 1 
 

Fiktívne reklamné zmluvy – nezákonné dotácie. 
 

Ako už bolo konštatované, Ján Blcháč nepodpísal riadne schválený rozpočet na rok 2021, a tak mesto 

hospodárilo v rozpočtovom provizóriu. Následkom toho rôzne športové kluby a iné spolky 

nedostali zvyčajné dotácie, keďže to zákon zakazuje. Preto niektorým z nich (diskriminácia) 

poskytol Ján Blcháč dotácie prostredníctvom tzv. reklamných zmlúv. Navyše ich svojim 

nezákonným postupom vystavil nebezpečenstvu povinnosti vrátiť poskytnuté peniaze a ďalšie. 

Tieto nezákonné postupy a iné nepríjemnosti bude musieť nové vedenie mesta napraviť tak, aby 

kluby a spolky nemuseli vracať poskytnuté peniaze. Uvádzam niekoľko argumentov, prečo tento 

postup nebol v súlade so zákonom.   

1. Podľa § 11, ods. 1, posledná veta pred bodkočiarkou zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy (ďalej iba „Zákon“) počas rozpočtového provizória obec 

nemôže poskytovať dotácie podľa § 7, ods. 4.  

2. Podľa § 7, ods. 2 Zákona z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, 

ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v 

prospech rozvoja územia obce. Obec môže poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu 

územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci 

pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území. 

3. Podľa § 7, ods. 4 Zákona právnickej osobe neuvedenej v § 7, ods. 2 a fyzickej osobe - 

podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, 

vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec 

poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na 

podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných 

účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.  

4. Mesto Liptovský Mikuláš bolo v rozpočtovom provizóriu počnúc 1.1.2021 do 31.12.2021. 

5. V návrhu rozpočtu mesta na rok 2021, ktorý bol zverejnený na pripomienkovanie verejnosťou 

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zaslaný poslancom pred rokovaním 

zastupiteľstva a hlavnému kontrolórovi mesta na prípravu stanoviska k návrhu rozpočtu boli 

aj dotácie, väčšina z nich sa opakuje každoročne.  

6. Dotácie nemohli byť vzhľadom na ustanovenie § 11, ods. 1 Zákona poskytnuté.  

7. Niektorým vybraným prijímateľom dotácií mesto nemohlo poskytnúť dotáciu, ale uzatvorilo 

s nimi „reklamnú zmluvu“, na základe ktorej boli vyplatené peniaze za fiktívnu reklamnú 

činnosť spočívajúcu v tom, že bola umiestnená reklamná tabuľa mesta na zápase, ihrisku, akcii 

a podobne. Niektorým boli poskytnuté peniaze v pôvodnej výške dotácie, niektorým čiastočne. 

Pri čiastočnom poskytnutí peňazí ide najmä o MHK 32 (hokejový klub), ktorého dotácia je 

vysoká (200 tisíc Eur).  

8. V minulých rokoch sa nepodarilo nájsť podobné reklamné zmluvy s osobami, s ktorými boli 

uzatvorené zmluvy popísané v bode 9. 

9. Podľa môjho názoru ide o zjavné obchádzanie § 11, ods. 1 Zákona.  

10. Podľa štvrtej hlavy zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník definujúcej právne úkony, 

konkrétne podľa § 41a, ods. 2 ak právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný 

úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti.  

11. Definícia právnych úkonov platí aj pre tento prípad. V zmysle § 41a, ods. 2 bola uvedeným 

osobám poskytnutá dotácia, čo je v rozpore s § 11, ods. 1 Zákona.  



 

 
 

12. Na margo ešte uvádzam definíciu reklamy podľa slovníka slovenského jazyka z roku 2003 

zverejneného na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied, a tou sú 

verejné odporúčanie niečoho obyčajne na kúpu.  

13. Podľa akademického slovníka cudzích slov z roku 2005 zverejneného tamtiež je raklama verejné 

odporúčanie (tovaru a pod.) možným záujemcom. 

14. Podľa synonymického slovníka slovenského jazyka z roku 2004 zverejneného tamtiež je 

synonymom slova reklama propagácia (podľa slovníka rozchyrovanie poznatkov o niečom a 

zároveň odporúčanie), ponuka, núkanie, odporúčanie.    

15. Je zrejmé, že mesto (obec) nie je subjektom, ktorý by mohol a mal odporúčať mesto ako také, 

pretože mu z toho neplynie žiadna výhoda, nemá to ani prenesene žiadny vplyv na fungovanie 

mesta. Najmä ak platená „reklamná činnosť“ prebieha na území mesta.  

16. Uvedený postup je zároveň v rozpore s § 7, ods. 1 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, podľa 

ktorého orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja 

obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Podľa odseku 2 orgány obce a 

organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. V uvedenej veci 

zjavne došlo k porušeniu týchto právnych noriem, pretože zaplatením reklamy mestu 

umiestnením jeho loga nemohlo dôjsť k hospodáreniu v prospech rozvoja obce a jej občanov, 

pretože takáto reklama žiadny osoh mestu neprinesie. Mesto týmto postupom rozhodne 

majetok nezveľadilo a nezhodnocovalo.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



METODICKÝ POKYN č.1/2022

vydaný v nadváznosti na zákon č 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, * 11
o rozpočtovom provizóriu, v súlade s Organizačným poriadkom MsÚ Liptovský Mikuláš

a osobitných organizačných útva rov, Čl. 45 bod c)

Čl. 1. ÚVOD

Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš (MLM) na rok 2022 nebol Mestským zastupiteľstvom
v Liptovskom Mikuláši (M5Z) do 31. 12. 2021 schválený, preto sa MLM ďalej riadi zákonom Č.
583/2004 Z.z., najmä 5 11 a Pravidlami rozpočtového hospodárenia MLM Č. 15/2015/INO,
schválenými MsZ, najmá 512 a od 1.1.2022 až do schválenia rozpočtu na rok 2022 sa riadi
pravidlami rozpočtového provizória.

2. V súlade s 5 11 zákona Č. 583/2004 Z.z. musí MLM dodržať počas rozpočtového provizória (RP)
nasledovné pravidlá:

a) počas RP až do schválenia rozpočtu na rok 2022 hospodáriť podľa schváleného rozpočtu MLM
na rok 2020 ( bez úprav počas roka 2020 )‚

b) výdavky uskutočnené počas RP nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročit 1/12
celkových výdavkov schváleného rozpočtu MLM na rok 2020 ( pre výpočet sa bene sumár
bežného a kapitálového rozpočtu )‚

c) výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas RP, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi
splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky na povinnú úhradu
podľa osobitných predpisov,

d) počas RP nemóže MLM poskytovať dotácie za podmienok ustanovených vo VZN Č.
12/2020/VZN; dotácie týkajúce sa školstva a školskej samosprávy budú poskytované podľa
legislat[vy pre túto oblasť.

2. ZABEZPEČOVANIE ÚLOH MLM počas RP

1. Gestori programového rozpočtu zodpovedajú za sledovanie a dodržiavanie limitov RP podľa či. 1.,
bod 2) tohto usmernenia, v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie
rozpočtovej klasifikácie (510,ods.4 zák.583/2004 Z.z.).

2. Každý výdavok prevyšujúci sumu 1 000€ musí byť vopred schválený na porade vedenia mesta.

3. V prípade, ak nastane taká situácia, že je potrebné zabezpečiť mé úlohy, na krytie ktorých je
v rozpočtových položkách možnosť zámeny v rámci vlastného programu, gestori pripravia tlačivo
„Podnet na zmenu rozpočtu“ ‚ zabezpečia vykonanie finančnej kontroly rozpočtového krytia
a formulár doručia na referát rozpočtu.

4. V prĺpade, ak nastane taká situácia, že je potrebné zabezpečiť mé úlohy, na krytie ktorých nie je
v rozpočtových položkách možnosť zámeny v rámci vlastného programu, gestori programového
rozpočtu sa obrátia na vedúceho odboru správy mesta a následne na koordinátora rozpočtu
s požiadavkou, alebo priamo návrhom na riešenie zámeny rozpočtovej položky s mým gestorom
programového rozpočtu. Pripravia tlačivo „Podnet na zmenu rozpočtu“, zabezpečia vykonanie
finanČnej kontroly rozpočtového krytia a doručia na referát rozpočtu.



5. V pripade akýchkoľvek rozpočtových opatrení sa dodržiava pravidlo mesačného čerpania
rozpočtu maximálne do výšky 1/12-ny celkového rozpočtu schváleného pre rok 2020.
Z uvedeného dóvodu gestori programového rozpočtu zodpovedajú, za koordinačnej podpory
odboru správy mesta, za optimálne celkové mesačné čerpanic rozpočtu ( nie je reálne, aby potreba
každého programu bola rovnomerne rozložená v každom mesiaci ) do výšky tohto limitu, nakoľko
spätné dočerpanie v prípade dosiahnutia nižšieho limitu ako 1/12-na celkového rozpočtu už nie je
možné.

6. Pokiaí legislatĺvne postupy neupravia mé pravidlá, počas RP nic je možné dojednávať nové položky
nad rámec 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu pre rok 2020 ( výnimku tvoria granty
a transfery). Potrebu vytvorenia novej položky je potrebné komunikovať s vedúcim odboru správy
mesta a následne s koordinátorom rozpočtu.

3. MONITOR, KONTROLA A OPATRENIA počas RP

1. Monitorovaním a kontrolou plnenia rozpočtu počas RP je poverený odbor správy mesta.

2. Operatívne monitorovanie a koordinovanie čerpania v zmyslc tohto metodického pokynu
pripravuje v spolupráci svedením mesta odbor správy mesta a podľa potreby i gestori
programového rozpočtu a riaditelia organizácií. Monitorovanie bude zabezpečované formou
tabuLkového prehľadu.

3. Administratívne úkony spojené s potrebnými presunmi finančných prostriedkov ( rozpočtové
podnety ) budú riadcné špeciálnym krizovým procesom, ktorý je vypracovaný a monitorovaný
odborom správy mesta. V rámci operatĺvneho monitorovania budú rozpočtové podnety centrálne
evidované formou samostatnej databázy.

4. Výsledky monitorovania budú predkladané vedeniu mesta minimálne na týždennej báze, v prípade
potreby i na dennej báze.

5. Na základe rozhodnutia primátora mesta a vedenia mesta bude odbor správy mesta prenášať
opatrenia na gestorov programového rozpočtu, prípadne i riaditcľov organizácií.

4. UKONČEME ROZPOČTOVÉHO PROVIZÓRIA

1. PodIa zákona č. 583/2004 Z.z., 5 11, a ods. 2 a Pravidiel rozpočtového hospodárenia MLM č.
15/2015/INO, 5 12, má MsZ v Liptovskom Mikuláši povinnosť schváliť rozpočet na rok 2022
najneskór do 31. decembra 2022.

2. Rozpočtové provizórium MLM s limitmi mesačného i celkového rozpočtu, schváleného na rok 2020
skončí prijatím rozpočtu na rok 2022.

3. Rozpočtové prijmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória zúčtuje odbor správy
mesta s rozpočtom MLM po jeho schválení.

4. Po skončení a zúčtovaní rozpočtového provizória pripraví odbor správy mesta správu pre vedenie
mesta o hospodárení mesta počas rozpočtového provizória.

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
V Liptovskom Mikuláši, 4.1.2022 MESTSKÝ ÚRAD

031 42 UPTOVSKÝ MIKULÁŠ
PhDr. Michal Lavrík

prednosta mestského úradu
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