
                          
 				
				       S T A N O V I S K O

       hlavného kontrolóra  Mesta Žilina k záverečnému účtu  Mesta Žilina za rok 2006



Rozpočet  Mesta Žilina bol schválený Mestským zastupiteľstvo v Žiline dňa 12.12.2005 uznesením číslo 70/2005 ako prebytkový v celkovom objeme :

			  príjmy				1 323 590 tis. Sk
			  výdavky 			            1 323 345 tis. Sk
			  prebytok			                       245 tis. Sk

Po vykonaných zmenách v priebehu roku 2006 bol konečný rozpočet Mesta Žilina pre rok 2006         vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 

					    2 570 288 tis. Sk

Konečné výsledky hospodárenia Mesta Žilina v priebehu roka 2006 sú zachytené v účtovnej               evidencii a vykázané v účtovnej závierke za rok 2006. Tieto výsledky vykazujú záverečný hospodársky výsledok rozpočtového roka 2006 ako prebytkový nasledovne :

  príjmy				3 144 815 tis. Sk
  výdavky			           2 834 827 tis. Sk
  prebytok			              309 988 tis. Sk

Účtovný prebytok rozpočtového hospodárenia predstavuje nevyčerpané finančné prostriedky zo  ŠR, ktoré budú čerpané v nasledujúcich rokoch a zahŕňa v sebe aj účtovný prebytok  Bytterm – II účtovný okruh, ktorý je tvorený z prebytku  za rok 2005 a zálohových platieb za služby v roku 2006.
Rozpis a použitie jednotlivých výdavkov je podrobne dokumentovaný  v záverečnom účte  Mesta Žilina za rok 2006 v textovej a tabuľkovej časti.


Priebežnou kontrolou čerpania jednotlivých položiek rozpočtu neboli zistené nedostatky v obehu finančných prostriedkov v oblasti príjmov a výdavkov. Ich špecifikácia a použitie v zmysle rozpočtovej klasifikácie boli správne.
Stav záväzkov a pohľadávok je presne sledovaný. Účelové prostriedky boli v priebehu roku 2006 čerpané v súlade so stanoveným účelom použitia a zo strany Mesta Žilina boli vyúčtovania predložené poskytovateľom. Pri čerpaní týchto prostriedkov boli dodržané podmienky stanovené v uzatvorených zmluvách a rozpisových listoch.
Nevyčerpané dotácie budú v zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy použité v roku 2007, prípadne vrátené do ŠR.
Vzhľadom na dosiahnuté výsledky hospodárenia Mesta Žilina za rok 2006 a stavu záverečného účtu 


                                                           d o p o r u č u j e m


                       schváliť záverečný účet Mesta Žilina za rok 2006 v plnom rozsahu.
       





                                                                                                              Ing. Jozef Pálfy
                                                                                                              hlavný kontrolór     


  	

																						


 	
Materiál   na   rokovanie   pre   Mestské  zastupiteľstvo   v    Ž i l i n e








     Stanovisko k záverečnému účtu Mesta Žilina  za rok 2006





Materiál obsahuje :
1.Návrh na uznesenie
2.Dôvodová správa
3.Materiál – Stanovisko k záverečnému účtu
   Mesta Žilina rok 2006
4.Prílohy



Predkladá :
Ing. Jozef Pálfy
hlavný kontrolór Mesta Žilina

Vypracoval :
Ing. Jozef Pálfy
hlavný kontrolór Mesta Žilina




V Žiline dňa 10.04.2007



Návrh na uznesenie


Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie

-–––––––––––––-
                         1. Stanovisko  hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Žilina za rok 2006                                                  



















