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V Žiline dňa 18.09.2008

NÁVRH    NA    UZNESENIE     MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA     V ŹILINE

Uznesenie č.   ___________/2008


Mestské zastupiteľstvo v Žiline:

	Berie  na vedomie 

_______________________________________________________________

	
	Stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu 

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2008 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2008


















                                         Dôvodová správa


V súlade s § 18f odst. 1 c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet Mesta Žilina na rok 2008 –  zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2008.









Stanovisko  hlavného kontrolóra
k návrhu  Rozpočtu  Mesta Žilina  na rok 2008 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2008

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu mesta Žilina na rok 2008 je predkladané v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písmeno c, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Vypracovaný návrh zmeny rozpočtu mesta Žilina na rok 2008 v príjmovej a výdavkovej časti ako i komentár zo strany predkladateľa je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnenia niektorých zákonov. 

Návrh zmeny rozpočtu predpokladá celkové zvýšenie príjmovej časti o 26 801  tis. Sk. 

Návrh zmeny rozpočtu predpokladá celkové zvýšenie vo výdavkovej časti o 26 801 tis. Sk.

Návrh zmeny rozpočtu na rok 2008 vrátane finančných operácií napĺňa základnú zásadu  vyrovnanosti  rozpočtu v celkovej výške 1 699 273 tis. Sk.

Návrh úpravy rozpočtu vychádza z analýzy vývoja napĺňania rozpočtu a spracovaného kvalifikovaného predpokladu vývoja rozpočtu do konca rozpočtového roka 2008, pričom možno konštatovať, že napĺňanie príjmovej časti rozpočtu má priaznivý vývoj, čo vytvára reálny predpoklad určenia priorít pre realizáciu aktivít v dlhodobo poddimenzovaných oblastiach.
Podľa predloženého materiálu je zrejmé, že najväčší podiel zvýšenia a rozpočtu očakáva predkladateľ v príjmovej časti nedaňové príjmy s odôvodnením vo svojom návrhu.
Návrh na navýšenie v časti výdavkovej v zmysle odôvodneného materiálu predkladateľa zohľadňuje aktuálne potreby, pri ktorých sa preukázalo v minulosti nedostatočné krytie.


Vo svojom stanovisku k návrhu zmeny rozpočtu mesta Žilina na rok 2008 konštatujem, že  bolo splnené ustanovenie § 9 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov a aj
na základe uvedených skutočností
odporúčam 

Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  predložený materiál 

Rozpočet mesta Žilina na rok 2008 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2008

schváliť.




V Žiline  dňa 22. septembra 2008                                                 Ing. Elena Šuteková 
                                                                                              hlavná kontrolórka mesta Žilina

