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NÁVRH    NA    UZNESENIE     MESTSKÉHO   ZASTUPITEĹSTVA    V ŹILINE

Uznesenie č.   ___________/2009


Mestské   zastupiteľstvo  v Žiline:

	Berie  na vedomie 

_______________________________________________________________

	
	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu 

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2009


















                                         Dôvodová správa


V súlade s § 18f ods. 1 c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009 –  zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2009.









Odborné stanovisko  hlavného kontrolóra k návrhu 
Rozpočet  Mesta Žilina  na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2009

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu mesta Žilina na rok 2009 je predkladané vychádzajúc z  ustanovenia § 18f ods. 1 písmeno c, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov a následne prijatého pravidla, že pri zmene rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v podmienkach mesta Žilina, bude vypracované aj odborné  stanovisko hlavného kontrolóra mesta k predloženému návrhu. 

Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Predkladaný Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu RO č. 3/2009  je vypracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnenia niektorých zákonov. 
Návrh zmeny rozpočtu zohľadňuje taktiež  ustanovenia zákonov:
	č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p. v nadväznosti na prijaté VZN

č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., na základe ktorého v súlade s § 3 výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí vo výške 70,3 %
	č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy. 

Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mesta
Predkladaný Rozpočet  mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu RO č. 3/2009  je spracovaný v súlade so všeobecnými záväznými nariadeniami platnými na území mesta Žilina (na úseku miestnych daní, školstva  a iné)

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta
Predkladaný Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu RO č. 3/2009 bol zverejnený v meste spôsobom obvyklým najmenej 15 dní pred jeho schvaľovaním v súlade s § 9 ods. 2. Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. – predkladaný materiál bol zverejnený   v 32. Týždni – 6. 8. 2009  na web stránke mesta ako aj na úradnej tabuli mesta. 


Metodická správnosť predloženého návrh rozpočtu

Predkladaný Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu RO č. 3/2009 bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z.n.p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. 
Východiská tvorby preloženého návrhu rozpočtu

Predkladaný Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu RO č. 3/2009 vychádza z dokumentu  Programový rozpočet mesta Žilina na roky 2009 – 2011, ktorý bol koncipovaný opierajúc sa o schválené východiská rozpočtu verejnej  správy a vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcich sledovaných obdobiach s prihliadnutím na uspokojovanie nevyhnutných potrieb mesta, ktorý bol tvorený v celkovej výške príjmov a výdavkov  47 765 816,- €. 

Rozpočtovým opatrením č. 1/2009 – Uznesenie MZ v Žiline č. 50/2009 zo dňa 27. 4. 2009 – došlo k zmene rozpočtu so zachovaním základného pravidla vyrovnaného rozpočtovania na strane príjmov a výdavkov v celkovej výške 55 303 035,-  €. 

Rozpočtovým opatrením č. 2/2009  zo dňa 22. 6. 2009 došlo k zapracovaniu dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie na základe rozpisového listu z Krajského úradu životného prostredia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. do rozpočtu mesta Žilina, ktorá predstavovala zvýšenie príjmov a zároveň bežných výdavkov vo výške 1 092,- € - – účelovo určených prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy. Došlo k zmene rozpočtu so zachovaním základného pravidla vyrovnaného rozpočtovania na strane príjmov a výdavkov v celkovej výške  55 304 127,- € pri rešpektovaní  určenia použitia účelovo určených prostriedkov.


Tvorba návrhu rozpočtu 

Predkladaný Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu RO č. 3/2009 bol vypracovaný na základe preukázaných zmien v príjmovej časti rozpočtu a na základe nevyhnutných potrieb a javov vo výdavkovej časti rozpočtu. Predložený návrh zohľadňuje zmeny ako na strane príjmov, tak aj na strane výdajov, ktoré v doposiaľ v schválenom rozpočte neboli zapracované.


Návrh zmeny rozpočtu predpokladá celkové zvýšenie príjmovej časti o 2 000 432,-  €. 

Návrh zmeny rozpočtu predpokladá celkové zvýšenie vo výdavkovej časti o 2 000 432,- €. 


Predkladaný Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2009 napĺňa základnú zásadu  vyrovnanosti  rozpočtu v celkovej výške 57 304 559,-  €   v rátane finančných operácií.





Návrh úpravy rozpočtu vychádza z analýzy vývoja napĺňania rozpočtu k termínu predkladania, pričom možno konštatovať, že pri napĺňaní  príjmovej časti rozpočtu 
Daňové príjmy -  sa priaznivo preukázalo napĺňanie miestnych daní (daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva)
Nedaňové príjmy – výplata dividend
 čo vytvára reálny predpoklad sanácie vyvstalých, v rozpočte nedostatočne zohľadnených,  potrieb pre zabezpečenie výkonu samosprávnych činností,  ako aj vykrytie položiek súvisiacich s financovaním povinného podielu spoluúčasti na financovaní projektov. 
 
V príjmovej časti návrhu úpravy rozpočtu sú uvedené položky – poplatky za školné v CVČ, ZUŠ a MŠ a stravné, ktoré neboli v plnom rozsahu zapracované v prvotnom návrh rozpočtu, tvoria príjem vyplývajúci z prijatých VZN a sú súčasťou rozpočtu tak na strane príjem ako aj na strane výdaj, tak ako sú zapracované v preloženom návrhu. Spolu tvoria položku 504 293,- €.

Obdobne pomerne vysokú čiastku úpravy rozpočtu činí čiastka – prebytok hospodárenia v II. účtovnom okruhu rok 2008, ktorá je v návrhu zmeny rozpočtu zaradené tak na strane príjmov a výdavkov, čo celkom činí ½ čiastky úpravy rozpočtu. Použitie prostriedkov bolo schválené v dokumente Záverečný účet mesta za rok 2008. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ¾ z čiastky, ktorá je predmetom úpravy rozpočtu tvoria položky, ktoré sú do rozpočtu zapracované ako samostatné položky s určením predmetu použitia, ktorý vyplýva z platných VZN alebo schválených dokumentov, pričom je potrebné rešpektovať pravidlo účelového použitia týchto prostriedkov, tak ako je uvedené v návrhu. 

Návrh rozpočtu reálne zhodnocuje očakávané príjmy z prenájmu budov a priestorov najmä v oblasti školstva, reálne vychádzajúc z aktuálne uzatvorených nájomných zmlúv  ako aj príjmy z termínovaných vkladov, kde došlo v dôsledku finančnej krízy k značnej úprave úrokových sadzieb. 

Celospoločenskou otázkou súčasnosti – nielen samospráv, ostáva  napĺňanie časti rozpočtu – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve tzv. podielové dane. Je potrebné uviesť, že pri príprave Návrhu rozpočtu na rok 2009 mesto Žilina neakceptovalo v plnom rozsahu predpokladané a  odporúčané vývojové odhady zverejnené MF SR, čím si pri návrhu rozpočtu na rok 2009 vytvorilo reálnejší predpoklad tvorby príjmu v kategórii podielových daní, čím predvídavo z časti predišlo negatívnym dopadom na tvorbu deficitu a prepadu na príjme v tejto kategórii príjmov. Taktiež je potrebné uviesť, že mesto v roku 2008 hospodárilo s prebytkom hospodárenia, ktorý bol zapracovaný do rozpočtu v roku 2009, čo z časti taktiež zmiernilo dopady nepriaznivého vývoja v napĺňaní príjmov. 
MF SR  zverejnilo aktualizovaný rozpis prognózy výnosu dane z príjmov FO na rok 2009 a jeho dopady na územnú samosprávu, pričom je potrebné uviesť, že  aj na základe vyvolanej diskusie zo strany miestnych samospráv pracuje  na spracovaní základných rámcoch  vývoja rozpočtu, o čom bude verejnosť s presnosťou informovať v mesiaci september 2009. Následne tieto odhady a dopady na rozpočet mesta Žilina budú predložené na rokovanie MZ v najbližšom možnom termíne.  






Záver – zhrnutie

Predkladaný Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu RO č. 3/2009 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi mesta Žilina, bola splnená informačná povinnosť v zmysle zákona o obecnom zriadení a rešpektuje základnú podmienku vyrovnaného rozpočtovania.
Na základe vyhodnotenia procesov prípravy a  tvorby  návrhu predkladanej  zmeny a následne spracovaného stanoviska,  ako aj skutočností uvedených  v tomto dokumente

odporúčam 

 poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline  predložený materiál 

Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2009

schváliť.










V Žiline  dňa 10. augusta  2009                                                Ing. Elena Šuteková 
                                                                                              hlavná kontrolórka mesta 

