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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

konštatuje , že

Návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 1/2010  je vypracovaný na základe :
	finančného usporiadania výsledku  - prebytku hospodárenia Mesta Žilina za rok 2009 v zmysle časti XII Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2009 
finančného usporiadania výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta v zmysle  časti XI  Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2009,

skutkového stavu a nevyhnutných potrieb z prebytku rozpočtu mesta v roku 2010   

schvaľuje 

zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 1/2010 tak, ako je predložená



Dôvodová správa :


Rozpočet Mesta Žilina na rok 2010 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2010  


V zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladá prednosta mestského úradu návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2010. 
Navrhované zmeny sú vypracované na základe finančného usporiadania prebytku hospodárenia Mesta Žilina za rok 2009, skutkového stavu a nevyhnutných potrieb mesta. 
Zmeny  predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti  vo výške  50 819 290 €. 
Podrobne rozpracovaná zmena rozpočtu je súčasťou priloženého materiálu.





Rozpočet Mesta Žilina na rok 2010 – zmena rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č.  1/2010



Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 19.4.2010 uznesením č. 34/2010 rozpočet na rok 2010, ktorý bol zostavený ako prebytkový, pričom celkové príjmy boli v objeme 49 994 190 € a celkové výdavky boli v objeme 49 802 385 €. Prebytok predstavoval 191 805 €. 
Rozpočtovým opatrením č.1/2010 dochádza k zmenám v rozpočte, ktoré sú vypracované na základe skutkového stavu, nevyhnutných potrieb mesta a predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške  50 819 290  €.

1. úprava rozpočtu v roku 2010 je vykonaná v súlade so zákonom č. 54/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.





SUMARIZÁCIA    (v €)
Schválený rozpočet na rok 2010   
RO č. 1/2010    
Rozpočet po 1. úprave            
Bežné príjmy 
42 582 200
8 824
42 591 024
Kapitálové príjmy 
3 226 246
117 559
3 343 805
Príjmové finančné operácie
4 185 744
698 717
4 884 461
Rozpočtové príjmy spolu
49 994 190
825 100
50 819 290
Bežné výdavky 
43 286 953
705 341
43 992 294
Kapitálové výdavky 
5 115 432
311 564
5 426 996
Výdavkové finančné 
1 400 000
0
1 400 000
Rozpočtové výdavky spolu
49 802 385
1 016 905
50 819 290
Bežný rozpočet
-704 753
x
-1 401 270
Kapitálový rozpočet
-1 889 186
x
-2 083 191
Finančné operácie
2 785 744
x
3 484 461
Hospodárenie celkom
191 805
x
0













Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2010 predstavuje :


	zmena rozpočtu - úprava rozpočtu  na základe schváleného finančného usporiadania výsledku hospodárenia mesta za rok 2009 ( vrátane zapracovania zostatkov nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z roku 2009 do rozpočtu roku 2010 )   -  časť  „A“

zmena rozpočtu – účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na rok 2010 ( úprava v príjmovej  a zároveň vo výdavkovej časti rozpočtu ) –  časť „B“
zmena rozpočtu – úpravy rozpočtu  na základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb mesta   – časť  „C“


Zmena rozpočtu - úprava rozpočtu  na základe schváleného finančného usporiadania výsledku hospodárenia mesta za rok 2009 ( vrátane zapracovania zostatkov nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z roku 2009 do rozpočtu roku 2010 )   -  časť  „A“


Príjmy 
453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka                                                       +  577 364 €
Zostatok účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúcich  rokov na použitie v roku 2010 
454 001 – prevod prostriedkov  z rezervného fondu                                                             + 121 353 €
Prebytok hospodárenia vo výške 121 353 € bude použitý na tvorbu rezervného fondu mesta. Do príjmovej časti rozpočtu na rok 2010 bude fond zapojený prostredníctvom tejto  položky. 

Výdavky

Z finančného usporiadania roku 2009 :
121 353 €, z toho :
61 353 €     - Strata Mestského divadla vykrytá  z rozpočtu mesta 
60 000 €    - spolufinancovanie výdavkov súvisiacich so vznikom a činnosťou  „ Nízkoprahového          centra na Bratislavskej ulici v Žiline “  


Zostatok účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov :
577 364 € , z toho :

	           2  €     - nevyčerpaná dotácia na úseku bývania – ŠFRB - vrátka
	           1  €     - nevyčerpaná dotácia v oblasti starostlivosti o životné prostredie – vrátka
	   2 210  €     - nevyčerpaná kapitálová dotácia dotácia KIA/HYUNDAI (výkup 	pozemkov)
	    3 219  €     - nevyčerpaná bežná dotácia dotácia KIA/HYUNDAI (regionálny 			 rozvoj) z toho 1 567 € vrátka a 1 652 € zostatok dotácie 
	139 431 €     - nevyčerpané v roku 2009 vlastné príjmy škôl a školských zariadení – rozpočtových organizácií mesta určené na použitie v roku 2010 ( Materské školy )
	  19 417 €      - nevyčerpaná účelová bežná dotácia na projekt z EÚ a ŠR – Multimediálne  európske jazykové portfólio ( pre ZŠ Hájik a ZŠ Limbová ) z toho 17 373 € - EÚ a 2 044 € - ŠR
	147 499 €   -  nevyčerpané v roku 2009 vlastné príjmy škôl a školských zariadení – rozpočtových organizácií mesta určené na použitie v roku 2010 ( Základné školy )
	  76 500  €     - nevyčerpaná kapitálová dotácia na školstvo – pre ZŠ+MŠ Trnové      (odstránenie havarijného stavu –výmena kotlov ÚK, rekonštrukcia kotolne)
	  38 751 €     - nevyčerpané v roku 2009 vlastné príjmy škôl a školských zariadení – rozpočtových organizácií mesta určené na použitie v roku 2010 ( ZUŠ )
	118 157 €     - nevyčerpané v roku 2009 vlastné príjmy škôl a školských zariadení – rozpočtových              organizácií mesta určené na použitie v roku 2010 ( CVČ )
	  29 339 €     - nevyčerpané v roku 2009 vlastné príjmy škôl a školských zariadení – rozpočtových organizácií mesta určené na použitie v roku 2010 ( Stredisko služieb škole )
	    2 838  €     - nevyčerpané prídavky na deti  z predchádzajúcich rokov         




Zmena rozpočtu – účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na rok 2010 ( úprava v príjmovej  a zároveň vo výdavkovej časti rozpočtu ) –  časť „B“
Príjmy aj výdavky  vo výške 126 383 €
Táto časť upravuje príjmovú a zároveň aj výdavkovú časť rozpočtu mesta na základe :
	rozpisového listu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorým došlo k úprave výšky poskytnutej dotácie na prenesený výkon štátnej správy na rok 2010 na úseku bývania – ŠFRB vo výške 1 054 €

podmienok pri poskytnutí dotácie na výdavky spojené so vznikom a činnosťou„ Nízkoprahového centra na Bratislavskej ulici v Žiline “ vo výške 12 000 € ( 4 500 € bežné  + 7 500 € kapitálové  )
	zmluvy  o poskytnutí účelových kapitálových dotácií zo ŠR  na odstránenie havarijného stavu operačných sál chirurgického oddelenia Fakultnej nemocnice   s poliklinikou v Žiline vo výške 100 000 €
	zmeny výšky poskytnutej dotácie na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva – MŠ vo výške 3 270 €
zmluvy o poskytnutí účelových kapitálových dotácií zo ŠR  na výstavbu detského ihriska pre ZŠ a MŠ Žilina – Trnové vo výške 10 059 €
	poskytnutej dotácie na bežné výdavky z dôvodu výpadku dane z príjmov fyzických osôb – úpravy len vo výdavkovej časti +/- ( akcia 0461 a 0061)


Zmena rozpočtu – úpravy rozpočtu  na základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb mesta   – časť  „C“

Výdavky z prebytku rozpočtu  mesta v roku 2010

+ 191 805 €

632003 (Podprogram 2.1) – navýšenie z dôvodu nárastu poštových služieb. V I. polroku 2009 bolo poštovné v čiastke  27.010,80 € a v roku 2010 do 26.05.2010 sú v sume 57.022,80 €. Navýšenie bolo spôsobené  zvýšením cien poštovného v závere minulého roku a tiež doručovaním poštou - daň za psa, komunálny odpad oproti minulému roku keď boli doručované doručovateľmi MsÚ. Pozvánky pre jubilantov a novorodencov boli zasielané v roku 2010 po prvý krát z dôvodu iného spôsobu organizovania občianskych obradov. Stavebný úrad od tohto roku zasiela vo väčšom rozsahu svoje rozhodnutia podľa Zákona o správnom poriadku poštou do vlastných rúk s opakovaným doručením,  čo je finančne náročnejšie ako doručovanie prostredníctvom doručovacej služby úradu, ktoré bolo využívané prevažne do konca minulého roku. 
632004 (Podprogram 2.1) – navýšenie z dôvodu potreby úpravy zmluvy so spoločnosťou MaM Multimedia, s.r.o. tak, aby zmluva pokrývala skutočne potrebný dátový priestor na celú prezentáciu mesta Žilina a zabezpečenie pravidelného zálohovania hlavne z dôvodu umiestnenia návrhu územného plánu mesta na stránkach http://www.zilina.sk a ďalšie zdieľané dokumenty,  skenované faktúry, zmluvy a iné dokumenty,  čím sa výrazne zvyšuje potreba web-priestoru, ktorý je potrebné zmluvne zabezpečiť s požiadavkou na odplatu.
634004- (Podprogram 2.1)  – navýšenie z dôvodu nákladnejšej prepravy stánkov pri kultúrnych podujatiach spoluorganizovaných mestom.
635001, 635003, 635004, 635005, 635006 (Podprogram 2.1) – navýšenie na základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb 
Dňa 13.10.2008 na 16. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline bolo prijaté  Uznesenie č. 151/2008, ktorým bola schválená Koncepcia rozvoja IS MsÚ Žilina, ktorá počíta s využitím outsourcingu na zabezpečenie správy a údržby výpočtovej techniky na báze jednotnej hardwarovej základne. Zmluva, ktorá bola obstaraná na základe tendra publikovaného v medzinárodnom vestníku verejného obstarávania so spoločnosťou Versity je uzavretá na prenájom IT , tlačové služby a dodávku služieb, podpory a údržby IT a nie je možné ju čiastkovo vypovedať. V prenájme  je cca 230 zariadení (monitorov, PC, kopírovacích zariadení, servery ... ) v obstarávacej cene 240 000 € bez DPH. Suma splatenia zariadení v nájme je cca 117 000 € bez DPH (bez zmluvných pokút). V prípade neuhradenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy bude nevyhnutné tento rozdiel uhradiť t. j. 123 000 € bez DPH t. j.146 370 € celkom za zariadenia plus zmluvné pokuty.
Služba v Meste Žilina:
	neporovnateľný stav IT infraštruktúry pri prevzatí služby a v súčasnosti (zavádzalo sa Active directory, poštový server, firewall, bezpečnostné procedúry, diskové pole, nová serverová infraštruktúra, vizualizácia, ...)

	všetky migrácie a nasadenia nových systémov sú financované v rámci služby
	infraštruktúra sa stala pripravenou na zavádzanie nových systémov – napr. Stavebný úrad, migrácie a konverzie systému CORA GEO , podstatne lepšie pripravenosť na projekt elektronizácie služieb na MsÚ, atď.


635002, 635009  (Podprogram 2.2)  – navýšenie na základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb    
635003 (Podprogram 2.2) –  oprava univerzálnej hlasovacej jednotky H.E.R.Systému
713003(Podprogram 2.2)  – nákup univerzálnej hlasovacej jednotky H.E.R.Systému 

Ostatné výdavky v  časti „C“ Rozpočtového opatrenia č.1/2010 sú v pôvodnej výške, dochádza len k presunom medzi jednotlivými podpoložkami ekonomickej klasifikácie, pričom konečná výška funkčnej klasifikácie a konečná výška celkového rozpočtu zostáva nezmenená. Presuny sú vypracované na základe skutkového stavu a zreálnenia  výšky nevyhnutných potrieb.

Zmena rozpočtovým opatrením č.1/2009 je podrobne (podľa rozpočtovej klasifikácie – funkčnej aj ekonomickej)  rozpracovaná v tabuľkovej prílohe materiálu.











