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Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo v Žiline:  
                   
I .  konštatuje, že 

návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 4/2008 je predložený na základe nevyhnutných potrieb – výdavky spojené so súdnou exekúciou.
	konečný rozpočet bude po navrhovanej zmene vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške  1 672 472 tis. Sk


II.   schvaľuje 
	zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2008 na rok 2008: 
	zvýšením vo výdavkovej časti o 21 000 tis. Sk 
	zvýšením v  príjmovej časti – kapitálové príjmy  ( predaj kapitálových aktív ) o 21 000  tis. Sk

 


Dôvodová správa :

 Zmena rozpočtu Mesta Žilina na rok  2008 rozpočtovým opatrením 
 č. 4/2008


Na základe rozhodnutia Okresného súdu Žilina – rozsudok č.k. 10 Cb 90/02-190 zo dňa 
2. novembra 2005 bola Mestu Žilina uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi (COOP Jednota) záväzok. Celková výška výdavku (istina, úroky z omeškania, trovy súdneho konania,  odmena exekútora) predstavuje sumu   21 000 tis. Sk.  
Nakoľko sa s  finančnými prostriedkami na tento účel v rozpočte mesta na rok 2008 nepočítalo, rozpočtovým opatrením sa zaraďujú do výdavkovej časti rozpočtu.

Aby sa zabezpečila vyrovnanosť rozpočtu, rozpočtovým opatrením sa v jeho príjmovej časti  zvyšujú kapitálové príjmy – predaj kapitálových aktív o 21 000 tis. Sk.

Konečný rozpočet je po navrhovanej zmene vyrovnaný v príjmovej aj vo výdavkovej časti vo výške  1 672 472  tis.Sk.





Zmena rozpočtu Mesta Žilina na rok  2008 rozpočtovým opatrením
č. 4/2008 


Na základe rozhodnutia Okresného súdu Žilina – rozsudok č.k. 10 Cb 90/02-190 zo dňa 
2. novembra 2005 bola Mestu Žilina uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi (COOP Jednota) záväzok. Celková výška výdavku (istina, úroky z omeškania, trovy súdneho konania a odmena exekútora) predstavuje sumu   21 000 tis. Sk.
Nakoľko sa s  finančnými prostriedkami na tento účel v rozpočte mesta na rok 2008 nepočítalo, rozpočtovým opatrením sa zaraďujú do výdavkovej časti rozpočtu.

Aby sa zabezpečila vyrovnanosť rozpočtu, rozpočtovým opatrením sa v jeho príjmovej časti  zvyšujú kapitálové príjmy – predaj kapitálových aktív o 21 000 tis. Sk.

Zmena  rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2008  na rok 2008 sa prejaví  konkrétne : 
	zvýšením vo výdavkovej časti o 21 000  tis. Sk 

zvýšením v  príjmovej časti – kapitálové príjmy  ( predaj kapitálových aktív ) o 21 000  tis. Sk
Konečný rozpočet je po navrhovanej zmene vyrovnaný v príjmovej aj vo výdavkovej časti vo výške  1 672 472   tis. Sk.
 

