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Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo  v Žiline 
                   
konštatuje, že 

Zmena rozpočtu Mesta Žilina na rok 2008 bola vypracovaná na základe zmien v príjmovej časti rozpočtu a na základe nevyhnutných potrieb vo výdavkovej časti rozpočtu. 

berie na  vedomie 

Zmeny rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 6/2008 zo dňa 11.12. 2008








Dôvodová správa :

 Rozpočet Mesta Žilina na rok 2008  - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.6/2008  


Na základe Uznesenia MZ  č. 162/2008 primátor môže rozhodnúť o zmene rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, ktorým je presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci položiek (ekonomická klasifikácia) funkčnej klasifikácie, pričom nedôjde k zmene celkovej výšky rozpočtu príslušnej funkčnej klasifikácie ani k zmene výšky celkového rozpočtu mesta. Túto svoju právomoc primátor uplatnil pri rozpočtovom opatrení č. 6/2008 zo dňa 11.12.2008.
Úprava rozpočtu sa týka aj zmien účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, pričom navýšenie je  v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu  v  rovnakej výške. Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami zo ŠR nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta ( § 14  Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ).
Rozpočtovým opatrením č. 6/2008 je rozpočet je vyrovnaný a  upravený na konečnú výšku v príjmovej a výdavkovej časti 1 726 434 tis. Sk.
Úpravy jednotlivých položiek sú súčasťou priloženého materiálu.

















Vec : Rozpočtové opatrenie č. 6/2008



Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 10.12.2007 uznesením č. 119/2007 rozpočet na rok 2008 v celkovej výške príjmov aj výdavkov 1 331 483 tis. Sk. 

Rozpočtovými opatreniami v priebehu roka 2008 bol rozpočet upravený na konečnú výšku v príjmovej aj výdavkovej časti  1 699 273  tis. Sk.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2008 je rozpočet upravený na konečnú výšku v príjmovej a výdavkovej časti 1 726 434 tis. Sk.
Podrobné zdôvodnenie aj s konkrétnym vyčíslením jednotlivých položiek je súčasťou prílohy.








                                                                           Ivan Harman
                                                                          primátor mesta



 



V Žiline dňa  11.12. 2008                                      

Zmena rozpočtu Mesta Žilina na rok 2008 
rozpočtovým opatrením č.6/2008

Zmena rozpočtovým opatrením č. 6/2008 bola spracovaná z podkladov, ktoré predložili odborné útvary Mestského úradu v Žiline v zmysle Smernice č. 4/2008 prednostu Mestského úradu v Žiline o predkladaní správ o plnení rozpočtu mesta Žilina, účinnej od 1.7.2008.

Na základe Uznesenia MZ  č. 162/2008 primátor môže rozhodnúť o zmene rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, ktorým je presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci položiek (ekonomická klasifikácia) funkčnej klasifikácie, pričom nedôjde k zmene celkovej výšky rozpočtu príslušnej funkčnej klasifikácie ani k zmene výšky celkového rozpočtu mesta. 
Úpravy budú následne predložené ako informácia na najbližšom mestskom zastupiteľstve.

01.1.1.6  Výdavky verejnej správy 
Výdavky na správu mestského úradu predstavujú predovšetkým výdavky na technicko-administratívne a hospodársko-organizačné zabezpečenie jeho  prevádzky. Čerpanie rozpočtu v rámci celej funkčnej klasifikácie je priebežné.

Odbor organizačný a vnútornej správy
Prehodnotením čerpania jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie došlo k zreálneniu ich výšky   podľa skutočnosti.
Najpodstatnejšie zmeny sa týkajú presunu medzi kapitálovými a bežnými výdavkami 
a to konkrétne  :
Navýšenie kapitálových výdavkov na nákup softvéru (pre dokumenty , antivírusový program.....) a licencií vo výške 1 413 tis. Sk a následné zníženie niektorých položiek, u ktorých sa nepredpokladá čerpanie do výšky schváleného rozpočtu v súlade so schválenou koncepciou rozvoja Informačných  technológii.

Odbor právny a  majetkový 
Prehodnotením čerpania jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie  došlo k zreálneniu ich výšky podľa skutočnosti  a nevyhnutnej potreby a to konkrétne navýšenie položky poistné  ( budovy )o 110 tis. Sk  a následné zníženie u položky poistné (dopravné ).

Matričná činnosť   
Odbor organizačný a vnútornej správy
Výdavky na prenesený výkon  štátnej správy a na zabezpečenie činnosti matričného úradu sú priebežne financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR a úpravy súviseli s reálnym čerpaním .

Všeobecné verejné služby – register obyvateľstva 
Odbor organizačný a vnútornej správy
Výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie tejto činnosti sú priebežne financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR a  úpravy súviseli s reálnym čerpaním.

03.1.0 Policajné služby
Mestská polícia
Prehodnotením čerpania jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie došlo k ich úprave podľa skutočnosti a potreby.
V príjmovej časti rozpočtu došlo k zníženiu rozpočtovaných príjmov z pokút o 1 100 tis. S a k zvýšeniu príjmov za výkony Školiaceho a výcvikového strediska o tú istú sumu. Celkový rozpočet príjmov zostal nezmenený.
Vo výdavkovej časti rozpočtu došlo k presunom medzi položkami na základe kvalifikovaného posúdenia ich doterajšieho vývoja.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi
Úsek prednostu
Prehodnotením čerpania jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie došlo k zreálneniu ich výšky podľa skutočnosti a potreby.

08.1.0 Rekreačné a športové služby
Mestská krytá plaváreň – príspevková organizácia 
Prehodnotením čerpania jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie došlo k zreálneniu ich výšky podľa skutočnosti a potreby a to preklasifikovaním kapitálového transferu na bežný vo výške 112 tis. Sk z dôvodu správneho zaradenia podľa charakteru výdavkov. Konečná výška transferu zostala zachovaná.

08.2.0.3 Kultúrne zariadenia – kultúrne domy
Odbor právny a  majetkový 
Prehodnotením čerpania jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie došlo k zreálneniu ich výšky podľa skutočnosti a potreby.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby
Odbor organizačný a vnútornej správy
Z dôvodu správneho zaradenia výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie súvisiacich  s obstaraním pilotného projektu bezdrôtového rozhlasu došlo k zmene v rámci tejto funkčnej klasifikácie.

09.Vzdelávanie
Odbor školstva a mládeže
Prehodnotením čerpania jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie  došlo k zreálneniu ich výšky podľa skutočnosti a potreby.

09.1.1. Predškolská výchova – detské jasle
Odbor sociálny a bytový
Úprava rozpočtu je z dôvodu skutočnej potreby čerpania.

10.2.0  Staroba – jedáleň dôchodcov, kluby dôchodcov                                                         
10.2.0.2  Ďalšie sociálne služby – opatrovateľské služby                                                           
Odbor sociálny a bytový
Úprava rozpočtu je z dôvodu skutočnej potreby čerpania.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



