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Návrh na uznesenie



Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje
     
Plán Mesta Žilina na zavedenie eura









































Dôvodová správa


V procese zavedenia eura sa Slovenská republika blíži do cieľa a už len niekoľko mesiacov nás delí od chvíle, keď sa dozvieme, či  úsilie zaviesť spoločnú menu k 1. januáru 2009 bude korunované úspechom. Rozhodnutie európskych inštitúcií je očakávané  na prelome jari a leta tohto roka, najskôr v podobe expertného posudku v Konvergenčnej správe Európskej komisie a Európskej centrálnej banky, následne - v prípade kladného hodnotenia – vo forme rozhodnutia Rady EÚ a stanovení neodvolateľného konverzného kurzu koruny voči euru. 

Mestá a obce sa podobne, ako všetky inštitúcie, musia na zavedenie eura dobre pripraviť.
Z tohto dôvodu navrhujeme Mestskému zastupiteľstvu v Žiline prerokovať a schváliť  „Plán mesta Žilina na zavedenie eura“ (ďalej len „plán“), ktorý  obsahuje úlohy a zodpovednosť mesta pri zavedení eura a definuje najdôležitejšie oblasti, ktorých sa zavedenie eura, v podmienkach mesta,  bezprostredne dotkne. V kapitole IV. „plánu“ , sú uvedené mená zamestnancov, ktorých primátor mesta menoval za členov riadiacej pracovnej skupiny (euro tímu) a pracovnej skupiny, ktorá zabezpečuje súčinnosť pri realizácii postupov navrhnutých riadiacou skupinou.    



































Plán Mesta Žilina na zavedenie eura
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Úloha mesta pri zvedení eura
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Schválenie euro tímu
Rozhodnutie o plánoch na zavedenie eura v rozpočtových, príspevkových  a obchodných organizáciách so 100%-ným vlastníctvom mesta
Krízový scenár
Monitorovanie postupu mesta pri príprave na zavedenie eura



Východiská

	Slovenská republika sa k zavedeniu spoločnej meny euro zaviazala súčasne so svojim vstupom do Európskej únie (1.mája 2004).
	Mesto Žilina sa hlási ku svojej zodpovednosti za plynulé zavedenie eura vo svojich podmienkach a na svojom území. Zaväzuje sa aktívne spolupracovať so všetkými subjektmi na svojom území, v prípade potreby aj mimo neho, s cieľom predísť akýmkoľvek problémom pri zavádzaní eura a s cieľom prispieť k tomu, aby sa Slovenská republika stala k 1. januáru 2009 úspešne členom eurozóny.
	Mesto Žilina preberá zodpovednosť za organizačnú a obsahovú prípravu na zavedenie eura v rozsahu svojich samosprávnych kompetencií v podmienkach vlastného sídla, vrátane zavedenia eura v rozpočtových organizáciách. V rokoch 2008 a 2009 sa zaväzuje vyčleniť na tento účel dostatočné vlastné finančné, materiálne a ľudské zdroje.
	Plán Mesta Žilina na zavedenie eura rešpektuje všetky princípy Národného plánu na zavedenie eura v SR, zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplní niektorých zákonov („generálny zákon“) a zohľadňuje všetky ďalšie v súčasnosti dostupné informácie o procese zavedenia eura.
	Plán Mesta Žilina na zavedenie eura sa bude v prípade potreby aktualizovať a dopĺňať, predovšetkým s cieľom zohľadniť budúce legislatívne normy s cieľom reagovať na aktuálne potreby.


Úloha  a zodpovednosť mesta pri zvedení eura

Ako subjekt verejnej správy preberá Mesto Žilina zodpovednosť za hladké
zavedenie eura na úseku všetkých kompetencií, právomocí a úloh, ktoré budú zavedením eura dotknuté, a to voči externým i interným partnerom.
	Ako zriaďovateľ rozpočtových  a príspevkových organizácií preberá mesto Žilina zodpovednosť za účinnú pomoc pri zabezpečovaní všetkých krokov a postupov, ktoré umožnia týmto organizáciám hladké zavedenie eura v ich podmienkach a zároveň za výkon dohľadu pri plnení plánu mesta a vlastných  plánov organizácií na zavedenie eura.
	Ako zamestnávateľ preberá Mesto Žilina zodpovednosť predovšetkým za  informovanie svojich zamestnancov o povinnom  duálnom zobrazovaní platov a jeho pravidlách, ako aj o spôsobe prepočítavania miezd podľa schváleného konverzného kurzu.
	Ako zakladateľ obchodných spoločností nesie Mesto Žilina zodpovednosť v rozsahu rozhodovacích právomocí a vo vzťahu k usporiadaniu hodnoty majetkových podielov v novej mene. Pri 100%-nom vlastníctve obchodnej spoločnosti  (DPMŽ s.r.o., Govinvest I. s.r.o., Govinvest II. s.r.o., MsHK Žilina, a.s., Obytný súbor Krasňany s.r.o., ŽILINA REAL, s.r.o.) ide o zodpovednosť mesta a dohľad nad zavedením eura v nej.


Oblasti zodpovednosti Mesta Žilina :

Povinnosti mesta pri zavádzaní eura sa dotknú najmä nasledujúcich oblastí :
Legislatívno-právna oblasť
Ekonomická oblasť
	Hospodársko-administratívna oblasť
	Technická oblasť
	Komunikácia
	Dohľad a kontrola nad zavedením eura v miestnych podmienkach

Legislatívno-právna oblasť
Všeobecná oblasť
Legislatívne normy mesta – Všeobecne záväzné nariadenia
Zmluvné vzťahy
Majetok, majetkové podiely

Ide najmä o :
●	oboznámenie sa s obsahom Národného plánu zavedenia eura v SR, s obsahom
	zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov  („generálny zákon) 
●	schválenie plánu mesta ako aj plánov rozpočtových a príspevkových  organizácií na zavedenie eura, priebežné oboznamovanie sa s novými alebo novelizovanými zákonmi
●	revízie VZN, rozhodnutí primátora, rozhodnutí prednostu, interných smerníc, rozhodnutí riaditeľov organizácií
●	inventarizácia obsahu zmluvných vzťahov a dohôd mesta, inventarizácia majetku
●	premena, prepočet a zaokrúhlenie menovitých hodnôt vkladov do imania a základného imania obchodných spoločností zo slovenských  korún na  euro
	
Ekonomická oblasť
Rozpočet
	Účtovníctvo
Inventarizácia majetku
Dane a poplatky
Finančné doklady
Pokladnica
Ekonomická štatistika, výkazníctvo
Konzultácie s audítorom

Ide najmä o :
●   kvantifikácia a schválenie výdavkov spojených so zavedením eura, 
   	príprava viacročného rozpočtu  na roky 2009 – 2011, inventarizácia 
  	majetku, inventarizácia sadzieb daní, daňových pohľadávok, poplatkov, tlačív, formulárov a pod.
●	kontrola a zmena platobných výmerov
●	konverzia archivovaných dát pre potrebu historického porovnávania, analýzy, rozpočtovanie a ďalšie procesy riadenia mesta
	
Hospodársko-administratívna oblasť
Finančno-administratívna dokumentácia
	Povinné duálne zobrazovanie cien, platieb a iných hodnôt
Ľudské zdroje (mzdy, sociálne dávky, vzdelávanie zamestnancov)
Materiálne zabezpečenie, investície
Hotovostný peňažný obeh

Ide najmä o :
● 	kontrola a úprava cenníkov v mestskej verejnej doprave, sociálnych službách, 
	v oblasti rekreačných aktivít, športu, kultúry atď. 
●	kontrola a úprava dávok v sociálnej oblasti
●	kontrola a úprava poplatkov v školách a školských zariadeniach, múzeách, v oblasti bytového a tepelného hospodárstva
●	zabezpečenie povinného duálneho zobrazovania
●	zmena platového poriadku mesta 
	preškolenie všetkých zamestnancov mesta,  rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorých agendy sa dotkne zavedenie eura


Technická oblasť
Informačné systémy mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií
Registračné pokladnice
Technické zariadenia a prístroje
		Ide najmä o:
		● 	revíziu informačných systémov, identifikácia potrieb na ich úpravu, 
			vypracovanie plánu konverzie a úpravy
		●	príprava registračných pokladníc na zavedenie eura
		●	ďalšie využívanie, resp. výmena mechanických zariadení a strojov využívajúcich mince (napr. automaty – parkovacie hodiny, turnikety)

Komunikácia
	Ide najmä o :
	● 	spracovanie vlastného komunikačného plánu
	●	trvalé informovanie občanov o dopade zavedenia eura v SR na miestnej úrovni - zmeny VZN, zmeny platobných výmerov na úseku miestnych daní a poplatkov, poplatkov za služby, zmena platieb za prenájmy priestorov, zmena poplatkov v sociálnej, školskej a ďalších oblastiach....
		●	pri vybavovaní rozličných záležitostí občanov v klientskom centre  vytvorenie priestoru na dialóg o eure 
		●	spolupráca s miestnymi spolkami a organizáciami
		●	komunikácia so seniormi, so sociálne odkázanými občanmi .....

Dohľad a kontrola nad zavedením eura v miestnych podmienkach
	●	podrobné oboznámenie všetkých zainteresovaných s pravidlami prepočtu 
		slovenských korún na eurá a s pravidlami duálneho oceňovania
	●	výkon kontroly nad dodržiavaním pravidiel duálneho oceňovania na trhových miestach
	●	umiestnenie tabúľ s konverzným kurzom na viditeľnom mieste v klientskom centre  a na trhoch a trhových miestach
	●	postup v rámci zákonných kompetencií mesta voči porušovateľom pravidiel


Schválenie euro tímu :

Rozhodnutím primátora Mesta Žilina bola stanovená :

	1.	Riadiaca pracovná skupina :

            Ved. skupiny : Ing. Alžbeta Popluhárová  - ved. ekonomického úseku
            Tajomník       : Emília Hollá 	        	        - úsek prednostu
            Člen	           : JUDr. Elena Krausová      - ved. odboru organizačného a vnút. správy
  JUDr. Martin Valky         - ved. odboru majetkového a právneho
  Mgr. Ingrid Dolníková     - zast. vedúca odboru školstva a  mládeže
			  Mgr. Martin Barčík          - hovorca

Pracovná skupina zabezpečujúca súčinnosť realizácie postupov navrhnutých riadiacou skupinou :

Ing. Pavel Požoni	  	- zástupca prednostu
Ing. Vladimír Baránek      	- vedúci dopravy a komunálnych služieb
Anna Kozáková	   	- zast.ved. odboru sociálneho a bytového
Ing. Arch. Martin Pavelek	- vedúci odboru hlavného architekta
Ing. Františk Kužma		- vedúci odboru stavebného a životného prostredia
Ing. Igor Gubala		- riaditeľ DPMŽ
Mgr. Martina Jesenská		- riaditeľka mestského divadla
Mgr. Marian Brezáni		- riaditeľ mestskej krytej plavárne
Ing. Alena Reháková		- riaditeľka TIK-u



     Rozhodnutie o plánoch na zavedenie eura v rozpočtových a príspevkových organizáciách a v obchodných spoločnostiach so 100%-ným vlastníctvom mesta
	
	Plány na zavedenie eura v rozpočtových a príspevkových organizáciách, ako aj plány na zavedenie eura v obchodných spoločnostiach so 100%-ným vlastníctvom mesta nebudú súčasťou plánu Mesta Žilina na zavedenie eura. Mesto poskytne organizáciám metodickú pomoc a bude vykonávať dohľad a kontrolu nad plnením plánov jednotlivých organizácií.




Krízový scenár
	
	Pod krízovou situáciou sa rozumie situácia, ktorá by vážne ohrozila prípravu na zavedenie eura v meste a v jeho rozpočtových a príspevkových  organizáciách.
	V prípade, že by v najdôležitejších oblastiach (príprava rozpočtu na rok 2009, informačné systémy, zoznamy VZN a ďalších noriem mesta, miestne dane a poplatky, pripravenosť zamestnancov) mesto nesplnilo včas a riadne väčšinu svojich úloh, bude vzniknutú situáciu riešiť v rámci svojej kompetencií ihneď primátor alebo sa problémami bude aj mimo dohodnutého harmonogramu zaoberať mestské zastupiteľstvo.

  
Monitorovanie postupu mesta pri príprave na zavedenie eura

	Členovia riadiacej skupiny – euro tímu svoje návrhy, závery a postupy prác budú vyhotovovať v písomnej forme, ktorá bude súčasťou porady prednostu mestského úradu.
	Prednosta  bude o postupe prác informovať primátora a  mestskú radu minimálne raz za štvrťrok.
	Mestské zastupiteľstvo bude raz za polrok monitorovať plnenie všetkých úloh súvisiacich so zavedením eura v podmienkach mesta.
	Hlavný kontrolór bude vykonávať v zmysle plánu svojej kontrolnej činnosti kontrolu postupu prác a informovať mestské  zastupiteľstvo.
	Priebežne, podľa potreby, budú odborné komisie mestského zastupiteľstva  prerokovávať a odporúčať na riešenie problémy spojené so zavedením eura v miestnych podmienkach. 



Spracovala : Ing. Alžbeta Popluhárová
Žilina, február 2008


