
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 16. decembra 2021 číslo 99/2021 

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

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

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

návrh záverečného účtu za rok 2019, 

2. správu nezávislého auditora o overení ročnej účtovnej závierky mesta Liptovský Mikuláš za 

rok 2019. 

II. konštatuje, že 

mesto Liptovský Mikuláš, vrátane jeho rozpočtových organizácií dosiahlo k 31.12.2019 

nasledovné výsledky: 

1. Bežný rozpočet: 

• bežné príjmy vo výške 

• bežné výdavky vo výške 

• prebytok bežného rozpočtu vo výške 

28027478,97 eur 

26 326 384,43 eur 

1 701 094,54 eur 



2. Kapitálový rozpočet : 

• kapitálové prijmy vo výške 11 14549,12 eur 

• kapitálové výdavky vo výške 2070634,75 eur 

• schodok kapitálového rozpočtu vo výške - 956085,63 eur 

3. Bežný a kapitálový rozpočet: 

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

• bežné a kapitálové výdavky vo výške 28397019, 18 eur 

• prebytok spolu bežný a kapitálový 

rozpočet vo výške 745008,91 eur 

4. Finančné operácie: 

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

• výdavkové finančné operácie vo výške 1 345 795,07 eur 

• zostatok zdrojov z finančných operácii vo výške 1 162074,41 eur 

5. Súhrnný výsledok rozpočtu po zapojení finančných operácii spolu: 

• celkové prijmy vo výške 31 649897,57 eur 

• celkové výdavky vo výške 

• celkový zostatok zdrojov po zapojení 

finančných operácii 

29742814,25 eur 

1 907 083,32 eur 

6. Účtovný výsledok hospodárenia: 

• náklady vo výške (vrátane dane z prijmu 268,20 eur) 22 719 814,31 eur 

• výnosy vo výške 22 818 749,59 eur 

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

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

2019 samostatne dosiahli nasledovné výsledky: 

a) Verejnoprospešné služby Liptovský Míku láš - strata vo výške - 45 952,60 eur, 

b) Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš - zisk vo výške 19,12 eur. 

III. schval'uje 

1. hospodárenie mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019 v súlade s § 16 ods. 10 pismeno b. 

zákona Č . 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov - s výhradou, ktorou je spôsob využívania kompetencie primátora 

mesta pri vykonávaní zmien rozpočtu mesta, a to v zmysle upozornenia hlavného kontrolóra 

mesta Liptovský Mikuláš. 



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

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

samosprávy v znení neskorších predpisov - prebytok vo výške 1 119902,34 eur, 

3. celkový dosiahnutý zostatok zdrojov mesta Liptovský Mikuláš po zapojeni finančných 

operácií vo výške 1 907 083,32 eur, 

4. v súlade s § 16 ods. 6 zákona Č. 583/2004 Z.z. rozpočtových pravid lách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisova podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) vyčlenenie 

nevyčerpaných účelových dotácii z roku 2019 v sume 758 376,95 eur, 

5. v súlade s § 16 ods. 6 zákona Č . 583/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v zneni neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 3 písm. 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 bývani v znení 

neskorších predpisov), 

6. zostatok zdrojov z výsledku rozpočtového hospodárenia vo výške 1 119902,34 eur a jeho 

prevod do rezervného fondu v súlade s § 15 zákona Č . 583/2004 Z.z. rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

7. opatrenie ktorým je dodatok Č. 4 k Pravidlám rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský 

Mikuláš, schválených mestským zastu p ite ľstvom Liptovský Mikuláš dňa 23.06.2011 v znení 

Dodatku Č . 1 zo dňa 15. 12.201 1, Dodatku Č . 2 zo dňa 30.01 .2014 a Dodatku Č . 3 zo dňa 

23.06.2016, ktorým sa Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš v 

znení zmien a doplnkov menia nasledovne: 

A. § 5 ods. 5, bod 5.1 sa text vypúšťa a nahrádza sa textom: 

5.1 Mestské zastupite ľstvo : 

a) všetky zmeny rozpočtu neuvedené v bode 5.2 ., písm . a) 

b) všetky zmeny rozpočlu bez ohľadu na ich výšku: 

i) v kapitálovom rozpočte , 

ii) v bežnom rozpočte týkajúce sa činnosti hlavného kontrolóra, týkajúce sa útvaru 

hlavného kontrolóra a podprogramu 1.5 - kontrolná činnosť hlavného kontrolóra, 

B. § 5 ods. 5 bod 5.2 písm. a) sa text vypúšťa a nahrádza sa textom: 

5.2. Primátor mesta: 

a) zmeny rozpočtu podľa odseku 3.1., 3.2. , písm . a) , 3.3., písm. a), 3.4 ., písm. a),c) 

do výšky 30.000,- Eur, pričom celková výška uvedených rozpočtových zmien 

vykonaných na jednej položke primátorom mesta nesmie počas jedného rozpočtového 



roka presiahnuť sumu uvedenú v tej to vete, Tieto zmeny sa týkajú iba položiek, na 

ktorých je v rozpočte schválená suma vyššia ako O € 

b) nie je oprávneny rozhodnúť o zmenách rozpočtu uvedených v ods, 5,1 "písm, b), 

C, §5 ods, 6 sa nahrádza textom : 

,, 0 vykonaných rozpočtových opatreniach vedie mesto operatívnu evidenciu, Vykonané 

rozpočtové opatrenia primátor priebežne zverejňuje na webovom sídle mesta spolu so 

schváleným rozpočtom mesta na príslušný rozpočtový rok, vždy do 10, dňa od 

schválen ia rozpočtovej zmeny," 

D, Tento dodatok č, 4 Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš zo 

dňa 23,06,2011 v zneni dodatkov č, 1, č, 2 a č, 3 nadobúda účinnosť dňom podpisu 

uznesenia, ktorým bol schválený, primátorom mesta, 

3 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 

primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 17. 12, 2021 


