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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 21.11.2022 číslo /2022

K bodu: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu
rozpočtu mesta na rok 2022 a roky 2023 a 2024

Mestské zastupiteľstvo

I. Berie na vedomie

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu mesta na

rok 2022 a roky 2023 a 2024.

Ján Blcháč
primátor

Dátum podpisu uznesenia:



r

ODBORNÉ S TANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRAMESTA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROKY 2022 -� 2024.

Toto odborné stanovisko (ďalej iba „stanovisko") je vypracované v súlade s $ 18f ods. 1

písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej iba
„zákon o obecnom zriadení").

A. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU.

Obsah a relevancia stanoviska je limitovaná skutočnosťou, že návrh rozpočtu je
schvaľovaný koncom novembra 2022, teda roku, ktorého sa rozpočet týka. Návrh rozpočtu
bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta v súlade s $ 9 ods. 2
zákona o obecnom zriadení. Lehota na zverejnenie preto uplynula dňom pred rokovaním
zastupiteľstva, na ktorom je návrh predložený na schválenie.

Toto stanovisko vychádza z návrhu programového rozpočtu na roky 2022 - 2024 (ďalej len
návrh rozpočtu), ktorý bol zverejnený na webovom sídle mesta a na úradnej tabuli mesta.
Posudzovaná je zákonnosť zostavenia rozpočtu a procesná správnosť predloženia
mestskému zastupiteľstvu.

Rozpočet je zostavený na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách").

Aj v podmienkach rozpočtového provizória je možné aplikovať ustanovenie $ 4 zákona
o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého je rozpočet obce základným nástrojom
finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie
úloh a funkcií obce.

Podľa S 9 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách viacročný rozpočet je strednodobý
ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené
zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri

rozpočtové roky.

Podľa S 9 ods. 4 rozpočet na rok 2022 je po jeho schválení MsZ záväzný, rozpočty na

nasledujúce dva rozpočtové roky sú orientačné.

Návrh rozpočtu na rok 2022 vzhľadom na doterajšie rozpočtové provizórium skôr ale

vyjadruje doterajšie reálne hospodárenie mesta Liptovský Mikuláš. Je teda sumarizáciou
príjmov a výdavkov, ktoré už boli zväčša realizované. Prípadné zmeny rozpočtu bez
ohľadu na to, kto ich vykonal, schválením návrhu rozpočtu budú zúčtované s reálnymi
príjmami a výdavkami v zmysle $ 11 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách, podľa
ktorého obec a vyšší územný celok počas rozpočtového provizória schvaľujú rozpočet na príslušný
rozpočtový rok najneskôr do 31. decembra bežného roka. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené

počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom obce a s rozpočtom vyššieho územného celku

po jeho schválení.



Podľa S 11 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách výdavky uskutočnené počas rozpočtového
provizória Hesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov
schváleného rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho úzenného celku predchádzajúceho rozpočtového roka.

Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s

termínmi splácania dohodnutými © predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené

počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov. Počas rozpočtového
provizória obec a vyšší územný celok nemôžu poskytovať dotácie.

Nie je úlohou navrhovaného rozpočtu a odborného stanoviska k nemu sa vysporiadať
s povinnosťami určenými citovaným S 11 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách okrem

otázky dotácií, ktorá je obsahom aj tohto stanoviska.

V neposlednom rade je potrebné zdôrazniť, že limitom tohto odborného stanoviska je
skutočnosť, že vedenie mesta prostredníctvom prednostu mestského úradu neposkytuje
hlavnému kontrolórovi žiadne informácie okrem tých, ktoré podliehajú zverejneniu. Preto
mnohé otázky nie je možné zodpovedať, napríklad dodržanie ustanovenia $ 11 ods. 1

zákona o rozpočtových pravidlách.

B. VÝCHODISKÁ TVORBY ROZPOČTU.

Textovú časť návrhu rozpočtu a jeho východiská je potrebné vnímať optikou času, v ktorom
bol zostavený. Zverejnený bol v decembri 2021. Preto hodnotiť jeho východiská prakticky
na konci rozpočtového roka je irelevantné. Komentár v textovej časti návrhu rozpočtu
zohľadňuje skutočnosť, ktorá bola známa koncom roka 2021, príjmy a výdavky rozpočtu sú

prispôsobené skutočnosti známej koncom októbra 2022.

Štruktúra príjmovej časti rozpočtu.

Názov príjmovej položky údaj v Eur údaj v %
Bežné príjmy - podielové dane 14.847.987 44,76%
Bežné príjmy - miestne dane a poplatky 4.541.231 13,69%
Bežné príjmy - nedaňové 1.960.735 O 5,91%
Bežné príjmy - granty a transfery 7.399.822 22,31%
Bežné príjmy - rozpočtové organizácie 1.671.639

Kapitálové príjmy � nedaňové 165.355 0,50%
| Kapitálové príjmy - granty a transfery 5 1.443.946 4,35%

Príjmové finančné operácie O 1.139.142 O 3,43%

spolu 36.697.251 100%

Najvýraznejším príjmom je príjem z podielových daním teda výnos dane z príjmov určený
na základe zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení dane z príjmu.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť predpokladala príjem mesta Liptovský Mikuláš z tejto
dane v rozpočtovanej výške. Skutočnosť už známa v čase rokovania o tomto návrhu
rozpočtu nie je v textovej časti návrhu reflektovaná.

Príjem z výnosu dane z príjmov plánovaný v návrhu rozpočtu vo februári 2022 bol
14.354.608 Eur, aktuálne je plánovaný vo výške 14.847.987 Eur (rozdiel 493.379 Eur).

(



V prípade grantov a transferov je v aktuálnom návrhu príjem vyšší o 999.8/8 Eur, pričom
takmer celý rozdiel tvoria transfery v rámci verejnej správy.

Kapitálové príjmy sú plánované nižšie o 1.992.583 Eur oproti februáru 2022. Významnú časť
rozdielu tvoria príjmy z predaja nepotrebného majetku a aktív mesta, predovšetkým
z predaja pozemkov, ktoré sú nižšie o 439.645 Eur.
Granty a transfery týkajúce sa grantových výziev sú rozpočtované s príjmom nižším
o 1.352.937 Eur (aktuálne je príjem plánovaný na 1.443.946 Eur, z ktorého prevažnú väčšinu
tvorí starší projekt „Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO" vo výške takmer 800 tisíc
Eur). V prípade grantov a transferov ide o účelové granty a transfery na financovanie v
rámci verejnej správy.

Rozdiel medzi návrhom rozpočtu na rok 2022 zverejneným vo 24.02.2022
a 31.10.2022.

Významne sú nižšie aj príjmové finančné operácie, ale tu je rozdiel najmä v absencii

prevodu z rezervného fondu. V prípade zapojenia finančných prostriedkov z prevodu
z rezervného fondu do návrhu rozpočtu je potrebné pripomenúť nezákonnosť takéhoto

postupu, kedy pred schválením záverečného účtu nie je možné rozhodovať o použití
prebytku hospodárenia, keďže otom v zmysle $ 16 ods. 8 zákona o rozpočtových
pravidlách rozhoduje zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu mesta. Inými
slovami, takýto výdavok až do schválenia záverečného účtu a prevodu prebytku do
rezervného fondu nie je krytý finančnými prostriedkami. Je potrebné zdôrazniť, že táto

poznámka sa netýka aktuálneho návrhu rozpočtu na rok 2022, ktorý je predložený na
schválenie, ale pripomienkou pre budúce návrhy rozpočtov.

Názov programu Návrh z 24.02.2022 Návrh z 31.10.2022
Stratégia, manažment a kontrola 257 873 234 187

Propagácia,prezentácia a cest.ruch 417 845 605 616
3 322219 3 580 902Interné služby mesta

Služby poskytované občanom 838 624 508 002
1 066 395 983 579Verejný poriadok a bezpečnosť

Odpadové hospodárstvo 3 758 250 1 929770
610 000 949 718Doprava

Miestne komunikácie 1 579 890 1 065 609
620 700 534 973Prostredie pre život

Verejné osvetlenie 318 000 595 518
Vzdelávanie a mládež 12971] 613 13 780 681

Šport 1570 860 938 894
Kultúra 1 185 052 1 041 842

1 076 861 987 304Bývanie, obč.vybavenosť
a nebyt.priestory

2111 779 2 575 589Sociálne služby a soc. pomoc
Priemyselný park 0 0

3 478 265 1 998 099Viacúčelové rozvojové projekty
Dlhová služba a nákup akcií 1 513 025 859 574

spolu 36 697 251 33 169 857

T
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Významné rozdiely medzi rozpočtom a skutočnosťou, ktoré sa prejavili aj v rozdieloch
medzi príjmami a výdavkami návrhu rozpočtu na rok 2022 zverejneného vo februári 2022
a 31.10.2022 prestavujú jednu zo slabín rozpočtového hospodárenia mesta, kedy najmä
kapitálové príjmy v časti grantov sú každý rok rozpočtované v nereálnej výške
a skutočnosť sa bežne pohybuje na úrovni približne 30% plánu (aj menej).

Samozrejme je možno dosvedčiť názoru, že nie je možné presne odhadnúť príjem z predaja
majetku alebo úspešnosť pri grantových výzvach, ale takto zásadné rozdiely v položkách
rozpočtu nie sú naplnením ustanovenia S 4 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, podľa
ktorého rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, €...

Štruktúra výdavkovej časti rozpočtu

Bežný rozpočet

príjmy 30.421.414

výdavky 30.136.291
rozdiel 285.123

Kapitálový rozpočet

príjmy
i

1.609.301
O

výdavky 2.180.060 5
rozdiel -570.759 O

Bežný + kapitálový rozpočet

bežné a kapitálové príjmy
i

32.030.715 m
bežné a kapitálové výdavky 32.316.351 o
rozdiel

O
-285.636 Ň

Rozpočet finančných operácií

príjmové finančné operácie
i

1.139.142

výdavkové finančné operácie 853.506
rozdiel O 285.636

ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce

Názov príjmovej položky údaj v Eur údaj v %
15.922.165 48,00%Bežné výdavky mesto

Bežné výdavky rozpočtové organizácie 14.214.126 42,85%
Kapitálové výdavky 2.180.060 6,57%
Výdavkové finančné operácie 853.506 2,57%
spolu 33.169.857 100%



Rozpočet po zapojení finančných operácií

Navrhovaný rozpočet mesta po započítaní finančných operácií, je zostavený ako

vyrovnaný, čím je splnená zákonná podmienka v zmysle S 10 ods. 7 zákona o rozpočtových
pravidlách.

Vzhľadom na rozpočtové provizórium od 01.01.2021, rozpočtové hospodárenie bolo
limitované podmienkami $ 11 zákona o rozpočtových pravidlách. Výdavky roka 2021 boli
limitované výškou schváleného rozpočtu v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2020 v
sume 27 508 385 eur. V roku 2021 boli očakávané výdavky vo výške 26 005 151 eur, t.j. s

úsporou voči tomuto rozpočtu o 5,78%. V roku 2021 neboli napríklad poskytované žiadne
dotácie. Celkove sa navýšenie výdavkov pre rok 2022 oproti očakávanej skutočnosti r. 2021
javí vo výške 15,9%. Voči schválenému rozpočtu na rok 2020, ktorý bol smerodajný počas
rozpočtového provizória, vo výške 9,55%.

V kapitálových výdavkoch sú najvýznamnejšími položkami tie, ktoré boli do rozpočtu
doplnené na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva v zmysle usmernenia
Ministerstva financií SR, podľa ktorého nové položky je možné dopíňať počas rozpočtového
provizória vo výnimočných prípadoch na základe rozhodnutia zastupiteľstva.
Významnejšími kapitálovými výdavkami sú projekt BRKO vo výške približne 940 tisíc Eur,
atletický ovál vo výške približne 203 tisíc Eur, drvič kuchynského odpadu za 150 tisíc Eur
a splátka rekonštrukcií ciest v roku 2018 vo výške približne 123 tisíc Eur.

Pri splátke rekonštrukcie ciest je potrebné poznamenať, že spoločnosť, ktorá ju realizovala,
Cestné stavby Liptovský Mikuláš podľa medializovaných informácií predala časť podniku
spoločnosti ZEDA B.Bystrica. Obe spoločnosti sú v rovnakej vlastníckej štruktúre ako

spoločnosť Tubau. Na tú bol vyhlásený konkurz. V zmysle S 46 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii nesplatné pohľadávky a záväzky úpadcu, ktoré vznikli pred
vyhlásením konkurzu a ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu, sa od vyhlásenia konkurzu
až do zrušenia konkurzu považujú za splatné, ak tento zákon neustanovuje inak. Či súčasťou
predaja časti podniku spoločnosti ZEDA B.Bystrica bola aj pohľadávka voči mestu

Liptovský Mikuláš, nie je známe. Na moje otázky týkajúce sa tejto veci vedenie mesta

neodpovedalo. Všetky uvedené spoločnosti majú problém s hotovosťou a schopnosťou
splácať svoje záväzky. Minister dopravy Andrej Doležal sa v auguste 2022 vyjadril takto:
"Problém ale začína byť väčší, lebo v rovnakej majetkovej štruktúre, ako je spoločnosť
Tubau, sú aj Cestné stavby LiptovskýMikuláš a je aj spoločnosť Zeda ako nástupník, ktorý
kúpil časťpodniku spoločnosti Cestné stavby LiptovskýMikuláš a máme s ními problémy
na stavbách Slovenskej správy ciest a mám informácie, že s touto spoločnosťou majú
problémy aj samosprávy. Lebo táto spoločnosť nenastupuje na stavby napriek tomu, že ich
vysúťažila, nemá schopnosť zaplatiť zábezpeku. Typický problém je most Radoľa, kde

vyhrali súťaž, ale neposkytli súčinnosť, aby sme ich mohli zazmluvniť. Podobný problém
sa nám vynára v Kežmarku, tam už je dokonca postavená obchádzková trasa, má sa

príjmy 33.169.857
33.169.857výdavky

rozdiel 0
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rekonštruovať kľúčový most I.triedy a vyzerá to tak, že tá spoločnosť nástupnícka nevie
zložiť zábezpeku, nevieposkytnúť súčinnosť, čiže ten problém je oveľa ako ten, že na tunely
Višňové nie sú vyplatené nejaké záväzky. Vyzerá to tak, že aj my sme poškodení v iných
projektoch."

Preto je možné záväzok, ktorý má byť počnúc rokom 2019 splatený počas 10 rokov, nutné
vnímať ako rizikový, je nutné vnímať hrozbu okamžitej splatnosti záväzku ako možnú.
Výsledok procesu nedokáže mesto Liptovský Mikuláš ovplyvniť, preto sa javí ako vhodné
ponechanie rezervy z prebytkov hospodárenia minulých rokov v prípade vzniku
okamžitej splatnosti záväzku mesta.

Dotácie.

Grantový systém v šport je rozpočtovaný vo výške 160 tisíc Eur, pričom jedinou dotáciou
v rovnakej výške je dotácia MFK Tatran Liptovský Mikuláš na činnosť. Tu vidím problémy
dva. V zmysle $8 11 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách počas provizória nie je možné
poskytovať dotácie. Preto zastávam názor, žeMFK Tatran bude mať nárok iba na alikvórnu
časť dotácie od schválenia rozpočtu do konca roka, teda približne na sumu okolo 15.000,-
Eur v závislosti od dňa podpisu uznesenia o schválení rozpočtu primátorom mesta.
V takom prípade sa javí ako vhodné zvážiť primerané navýšenie dotácie na rok 2023.

Samozrejme riešenie závisí od štruktúry podporených výdavkov, ktoré nie je známe.

Druhým problém, ktorý vtejto oblasti vnímam, je skutočnosť, že ostatní tradiční
prijímatelia dotácií v športovej oblasti nemajú plánovanú žiadnu dotáciu. Časť z nich bola
počas roka uspokojená náhradou (simuláciou) dotácie prostredníctvom tzv. zmlúv
o reklame, ktoré úplne alebo čiastočne nahradili dotáciu poskytovanú v čase mimo
rozpočtového provizória. Kritériá, na základe ktorých dotácie boli poskytnuté
prostredníctvom zmlúv o reklame, nie sú známe. Javí sa vhodnejšie zachovať princíp
rovnakého prístupu a poskytnúť všetkým subjektom za rovnakých podmienok to, čo im
tradične poskytnuté bolo. S výhradou uvedenou v predchádzajúcom odseku.

Zmeny rozpočtu.

Zmeny rozpočtu oproti roku 2020 je možné zhodnotiť až po ich zverejnení.

Nie je ale vo volebnom roku možné nespomenúť zvýšenie výdavkov na propagáciu
a prezentáciu, ktorá v posledne schválenom rozpočte na rok 2020 je naplánovaný na 78.500,-
Eur, ale v návrhu rozpočtu na rok 2022 je už položka vo výške 219.446,- Eur, teda zvýšenie
na takmer 280% pôvodného rozpočtu. Len propagácia pivného festivalu týždeň pred
voľbami stála mesto viac ako 16 tisíc Eur. Okrem toho nešpecifikovaná propagácia, reklama
a inzercia sa zvýšila z plánovaných 7000 Eur (rozpočet na rok 2020 bol pripravený ešte pred
dobou Covidu) na 136.990,- Eur, teda na 1957% pôvodného plánu. Zvýšenie sa týka aj
položky prezentácia primátora, viceprimátora a prednostu, ktorá oproti očakávanej
skutočnosti roka 2021 sa zvýšila približne dvojnásobne.

V



Celkovo sa z pôvodne plánovanej nuly vroku 2020 zvýšilo celkom 195 položiek
predstavujúcich sumu 1.873.342,- Eur. V týchto položkách nie sú zahrnuté tie, ktoré sa mi

podarilo identifikovať ako výnimku zo zákazu zmien rozpočtu v provizóriu v zmysle S 11

ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách. Bez bližších informácií a prítomnosti hlavného
kontrolóra pri príprave rozpočtu, ktorá je štandardom v iných mestách, nie je možné zmeny
vyčísliť presne.

Rozhodne ale tento postup považujem za konanie v rozpore s ustanovením $ 11 ods. 1

zákona o rozpočtových pravidlách (už len v časti vyššie uvádzaných položiek).

C. Súlad návrhu rozpočtu so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Posudzovanými všeobecne záväznými právnymi predpismi sú:

- zákon č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- zákon č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- ústavný zákon č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákon č.564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a ©

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov

územnej samospráve,

Je potrebné poznamenať, že posudzovaný rozsah všeobecne záväzných právnych predpisov by
mohol a mal byť širší, ale túto úlohu nie je možné aplikovať pre zákaz komunikácie zamestnancov
mesta s hlavným kontrolórom a vzhľadom na skutočnosť, že prednosta mestského úradu nikdy
neodpovedal na otázky hlavného kontrolóra týkajúce sa návrhu rozpočtu alebo záverečného účtu
mesta. Mnohé otázky tak ako hlavný kontrolór neviem preveriť.

Ako rizikový postup považujem do budúcnosti skrývanie skutočného dlhu mesta a nezapočítanie
skutočného dlhu do vyčíslenia dlhovej služby pre potreby posúdenia limitu dlhu v zmysle S 17 ods.
6 zákona o rozpočtových pravidlách. V tejto súvislosti ide najmä o:

a) povinnosti týkajúce sa nákupu akcií od 1.slovenskej úsporovej, ktorým sa v minulosti
financovala rekonštrukcia verejného osvetlenia, ale najmä neurčená kúpna cena, za ktorú mesto
získa verejné osvetlenie späť do svojho majetku,

b) splátku rekonštrukcie verejných komunikácií z roku 2018 -� ročne približne 122 tisíc Eur, ktorá
bola vykonaná v rozpore s ustanovením $ 19 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy,

c) záväzky voči spoločnosti Mestské športové zariadenia, s.r.o. a podobne.



D. Sumár.

Aj s ohľadom na dátum rokovania mestského zastupiteľstva, na ktorom sa návrh rozpočtu
na rok 2022 prerokováva, je návrh spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách ako viacročný rozpočet na roky 2022 � 2024 a ako programový dokument.

Po preverení návrhu programového rozpočtu na roky 2022 � 2024 konštatujem, že je
zostavený v súlade s uvedenými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V Liptovskom Mikuláši, 11.11.2022

Martin Alušic
hlavný kontrolór mesta


