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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2011

Mestské zastupiteľstvo  v Žiline

	Berie  na vedomie 


	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu

		Návrh programového  rozpočtu  na rok 2011-2013, Mesto Žilina






















DÔVODOVÁ SPRÁVA

	V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Návrh programového  rozpočtu  na rok 2011-2013, Mesto Žilina. 












Odborné stanovisko  hlavného kontrolóra
k Návrhu Programového rozpočtu Mesta Žilina na rok  2011-2013

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra (ďalej len stanovisko) k návrhu Programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2011-2013 je predkladané v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Východiská pre spracovanie odborného stanoviska 
Pri spracovávaní odborného  stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého Návrhu Programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2011-2013 (ďalej len „programový rozpočet“)  z nasledovných hľadísk:

Zákonnosť predloženého programového rozpočtu

Súlad so všeobecnými právnymi predpismi
Návrh Programového  rozpočtu  je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, konkrétne:
	Zákonom č.   523/2004   Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., 

	Zákonom č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., 

	Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


Návrh Programového   rozpočtu  zohľadňuje príslušné ustanovenia:
	Zákona 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 § 2 výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtu obcí vo výške 70,3 %

Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmu územnej samospráve
Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p., na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 boli v podmienkach mesta Žilina vydané VZN upravujúce podmienky v oblasti miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad
Zákona 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
Návrh Programového rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mesta (ďalej len VZN)
	Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Žilina 

VZN o poskytovaní dotácií
VZN o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 


Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta 
Návrh Programového rozpočtu bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým – na úradnej tabuli ako aj na web stránke mesta Žilina v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. zverejnené od 03. 03. 2011. 

Metodická správnosť predloženého programového rozpočtu
Z hľadiska metodickej správnosti predložený programový rozpočet rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. 12. 2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovanej klasifikácie.
Návrh Programového  rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy v zmysle pokynov MF SR, pričom zákon ukladá samosprávam uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícií – tzv. programové rozpočtovanie.

Tvorba programového rozpočtu
	Návrh Programového rozpočtu  je spracovaný ako viacročný rozpočet v súlade s  ustanoveniami § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v členení na:
	Rozpočet na príslušný rozpočtový rok

Rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku
Rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písm. b)
	Návrh Programového rozpočtu na roky 2011-2013 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. 
	Návrh Programového rozpočtu na roky 2011-2013 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vnútorne člení na:
	Bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,

Kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
Finančné operácie
	Viacročný rozpočet sa považuje za strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov v rámci stanovených programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky. Pri tvorbe viacročného rozpočtu by sa malo vychádzať zo schváleného „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina“, z prijatých koncepcií rozvoja školstva, kultúry a športu a „Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb mesta Žilina“. 
Návrh rozpočtu príjmov bol zverejnený a na schválenie mestskému zastupiteľstvu (ďalej len „MsZ“) predložený podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie, kategórie, položky a podpoložky. 
Návrh rozpočtu výdavkov bol zverejnený a na schválenie predložený podľa funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie, kategórie, položky až podpoložky v niektorých prípadoch a to v členení  podľa jednotlivých programov. 
 Základná charakteristika Návrhu rozpočtu vo finančnom vyjadrení programového rozpočtu 

Na prerokovanie je predložený Návrh Programového rozpočtu na rok 2011-2013  za mesto  Žilina  s nasledovnými východiskovými ukazovateľmi. 

Bežný rozpočet:
Rozpočtové roky
2011
2012
2013
Bežné príjmy celkom
43 742 306
44 242 306
44 242 306
Bežné výdavky celkom
42 603 668
41 613 087
41 616 396
Hospodárenie mesta: 
prebytok-schodok rozpočtu

1 138 638

2 629 219

2 625 910

Kapitálový rozpočet:
Rozpočtové roky
2011
2012
2013
Kapitálové  príjmy celkom
2 506 453
140 000
140 000
Kapitálové  výdavky celkom
1 742 464
109 303
105 994
Hospodárenie mesta: 
prebytok-schodok rozpočtu

763 989

30 697

34 006

Finančné operácie:
Rozpočtové roky
2011
2012
2013
Príjmové finančné operácie celkom

757 289

0

0
Výdavkové finančné operácie celkom

2 659 916

2 659 916

2 659 916
Hospodárenie  mesta: 
prebytok-schodok rozpočtu

1 902 627

2 659 916   

-2 659 916

Rozpočet celkom:
Rozpočtové roky
2011
2012
2013
Príjmy celkom spolu
46 248 759
44 382 306
44 382 306
Rozpočtové výdavky spolu
44 346 132
41 722 390
41 722 390
Hospodárenie mesta: 
prebytok-schodok rozpočtu

+1 902 627

+2 659 916

+2 659 916
(údaje v tabuľkách sú uvádzané v mene €)

Na základe údajov uvedených v tabuľke uvedenej vyššie možno uviesť, že mesto Žilina pre rok 2011 počíta s rozpočtovými príjmami a rozpočtovými výdavkami v rátane finančných operácii na úrovni  47 006 048,-  €.  

Viacročný rozpočet na roky 2011-2013 je zostavený v rovnakom členení v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2011 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter.


Historický vývoj 
Pre získanie lepšej obrazotvornosti o vývoji rozpočtu mesta Žilina za posledné  2 roky v prepojení na aktuálne spracovaný návrh rozpočtu predkladám analýzu vývoja napĺňania rozpočtu v minulých rokoch, ako základné východisko pre vytvorenie prehľadu o vývoji rozpočtu. Tabuľky sú spracované v členení na rozpočet bežný, kapitálový a finančné operácie, rozpočet celkom a naznačenie hospodárenia  za obdobie rokov 2009-2011. Údaje sú prevzaté z dokumentov - Záverečný účet za rok 2009, posledná úprava rozpočtu za rok 2010 a za rok 2011 sú uvedené údaje z Návrhu Programového rozpočtu na rok 201-2013 tak, aby tabuľka napĺňala výpovednú hodnotu pre porovnanie vývoja napĺňania a čerpania rozpočtu minulých období  s predloženým návrhom.

Bežný  rozpočet  
Rozpočtové 
roky
2009 plnenie rozpočtu
2010 po úprave rozpočtu
2011 návrh rozpočtu


Bežné príjmy
50 741 113
43 545 180
43 742 306


Bežné výdavky
46 513 411
44 946 450
42 603 668


Hospodárenie: prebytok-schodok 
  
+  4 227 702

 -1 401 270

+ 1 138 638



Kapitálový   rozpočet 
Rozpočtové 
roky
2009 plnenie rozpočtu
2010 po úprave rozpočtu  
2011 návrh rozpočtu 


Kapitálové príjmy
5 494 017
7 791 927
2 506 453


Kapitálové výdavky
9 023 801
9 964 157
1 742 464


Hospodárenie: prebytok-schodok

-3 529 784

-2 172 230

+ 763 989



Finančné operácie  
Rozpočtové
roky
2009 plnenie rozpočtu
2010 po úprave rozpočtu  
2011 návrh rozpočtu 


Príjmové
8 194 866
4 973 500
757 289


Výdavkové
4 608 057
1 400 000
 2 659 916


Hospodárenie: prebytok-schodok

+3 586 809

+3 573 500

-1  902 627



Rozpočet  celkom   
Rozpočtové
roky
2009 plnenie rozpočtu
2010 návrh rozpočtu € 
2011 návrh rozpočtu €


Príjmy celkom
56 235 130
51 337 107
46 248 759


Výdavky celkom 
55 537 212
54 910 607
44 346 132


Hospodárenie: prebytok-schodok

+ 697 918

-3 573 500

+1 902 627



Hospodárenie pri zarátaní finančných operácií:
Rozpočtové
roky
2009 plnenie rozpočtu
2010 po úprave rozpočtu  
2011 návrh rozpočtu 
Hospodárenie: prebytok-schodok

+  4 284 727

0

0
 (údaje v tabuľkách sú uvádzané v mene €)
VÝCHODISKÁ  TVORBY  ROZPOČTU

Rozpočet príjmov
Tvorba návrhu rozpočtu príjmov pre rok 2011 v celkovom objeme 46 248 759 € predpokladá ich výrazný pokles oproti rozpočtom v rokoch 2010  (51 337 107,- €)a 2009  (56 235 130,- €). 

Tvorba návrhu rozpočtu príjmov vychádza z celkového predpokladaného objemu:
	Daňových príjmov  30 486 700,- €

Nedaňových príjmov  5 664 085,- €
Transfery – dotácie: Príjmom rozpočtu budú aj transfery, t.j. dotácie poskytované mestu z rozpočtov jednotlivých rozpočtových kapitol v rámci financovania prenesených kompetencií, ďalšie dotácie zo ŠR a účelové dotácie z rozpočtov obcí v celkovej rozpočtovanej výške 7 591 521,- €
Kapitálové dotácie vo výške  2 506 453,- €, ktoré sú plánované pre rok 2011. 

Predkladaný návrh rozpočtu príjmov je potrebné považovať za rámcový (je spracovaný do výšky predpokladaných daňových a nedaňových príjmov, dotácií a transferov), ktorý prejde určitým vývojom v súvislosti s ich plnením a to najmä s plnením daňových príjmov, pod vplyvom ich reálneho výberu a napĺňania a kapitálových príjmov pod vplyvom zrealizovaných prevodov nehnuteľného majetku ako aj  v súvislosti so skutočne poskytnutím účelových dotácií. 

V predkladanom návrhu v textovej časti sú definované jednotlivé položky, s ktorými tvorca návrhu rozpočtu počíta pri sumarizácii čísel v tabuľkovom spracovaní, čím sa vnáša prehľadnosť a vytvára predpoklad pre porovnávanie jednotlivých položiek do budúcich období. Vzhľadom na skutočnosť, že vývoj príjmov aj výdavkov je potrebné vnímať z pohľadu vývoja v historických súvislostiach, počas ktorých dochádzalo k precizovaniu tvorby jednotlivých položiek, je pomerne obtiažne položky jednotlivých skupín porovnávať v snahe  poskytnúť porovnateľný vývoj podľa jednotlivých položiek  príjmov. Prepracovanie textovej časti v podobe návrhu rozpočtu na rok 2011-2013 vytvára predpoklad porovnateľných ukazovateľov, ktoré bude možné v budúcnosti vyhodnocovať. 
Pre rok 2011  položka 110 – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve sa nejaví tak riziková, ako v období vrcholenia krízy. Hodnota je stanovená na základe odhadov MF SR pričom je predpoklad jej naplnenia, avšak  bez možnosti vplyvu zo strany mesta, vzhľadom na skutočnosť, že je závislá od predpokladaného vývoja makroekonomických ukazovateľov ekonomiky SR.  
V roku 2011 mesto neuvažuje s úpravou - zvyšovaním miestnych daní, pričom však v priebehu roku 2011 pravdepodobne budú predložené návrhy na úpravu poplatkov za výkon služieb v oblasti sociálnych služieb, ktoré nie sú definované VZN, prípadne pri tých skupinách poplatkov, kde sa ukazuje nevyhnutná potreba úpravy týchto poplatkov, čo bude predmetom budúcich schvaľovacích konaní MsZ. 
Do rozpočtu kapitálových príjmov v roku 2011 bola zaradená opätovne akcia predaja majetku významnej hodnoty, ktorá nebola v roku 2010 úspešná, čo pri jej priaznivom vývoji napomôže udržať rovnováhu rozpočtového hospodárenia. Plnenie kapitálových príjmov súvisí s realizáciou investičných zámerov mesta. Plnenie týchto príjmov vo vecnom vyjadrení (plánovaný predaj konkrétneho majetku) je z roka na rok problematickejšie aj z titulu úbytku prebytočného majetku vo vlastníctve mesta ako aj vývoja cien nehnuteľností na realitnom trhu v dôsledku pretrvávajúcej krízy. Tieto riziká môžu v budúcnosti vážne ohroziť plánovanie investičného rozvoja mesta, nakoľko kapitálové príjmy sú vždy zdrojom realizácie investičných zámerov, čo sa aj prejavilo v plánovaní rozpočtu, keď sa v kapitálových príjmoch v roku 2011 plánujú významnejšie hodnoty, pričom mesto v rokoch 2012 – 2013 uvažuje s kapitálovými príjmami na úrovni   140 000,- €. V roku 2011 je rozpočtované plnenie kapitálových príjmov vo výške 2 506 453,- €, čo sa mi javí problematické pri položke príjem z predaja pozemkov, ostatné nie je nereálne. 
Z pohľadu hlavného kontrolóra vidím pomerne neprebádanú a nie dostatočne zvládnutú oblasť daňových príjmov – Dane z majetku – daň z nehnuteľností, kde dlhodobo nebol nastavený systémový prístup preverovania formou miestneho zisťovania alebo formou daňovej kontroly skutočný stav, s cieľom odhaliť nezrovnalosti v daňových priznaniach vo vzťahu ku skutočnosti, čo do budúcna vytvára priestor zreálniť  príjmovú časť rozpočtu mesta v časti vlastných daňových  príjmov. Nastavenie kontrolných mechanizmov pri získavaní  vlastných príjmov   je základný  predpoklad dobrého hospodárenia. 



Rozpočet   výdavkov
Vo výdavkovej  časti predstavuje návrh rozpočtu celkový objem 46 248 759,- €, z toho rozpočet bežných výdavkov vo výške 42 603 668,- €  (rok 2010 – 44 946 450,- €)  a rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 1 742 464,- €  (9 964 157,- €)

Rovnako aj predpokladaný návrh rozpočtu výdavkov prejde určitým vývojom, najmä v súvislosti a s nadväznosťou  na  plnenie  bežných príjmov rozpočtu a na reálnu tvorbu investičných zdrojov – plnenie kapitálových príjmov. 

Bežný aj kapitálový rozpočet v programovom rozpočte v sumáre vykazujú kladnú  hodnotu,  ktorá tvorí sumár pre vykrytie schodku na finančných operáciách, ktoré vo svojom obsahu zahŕňajú splácanie istiny z bankových úverov a dlhodobých úverov vrátane splácania úrokov z úverov. 
V návrhu rozpočtu nie je zapracovaná predpokladaná strata vo verejnom záujme na verejnej doprave za rok 2009 (882 006,-€) a za rok 2010 – odhadná položka (1.614.009,-€), čo môže v budúcnosti spôsobiť vážny zásah do rovnováhy rozpočtového hospodárenia mesta. 	V návrhu rozpočtu taktiež nie je zapracovaná kalkulácia  vyplývajúca z projektu športového areálu Karpatská, pričom by bolo vhodné preskúmať zmluvný vzťah a vyhodnotiť jeho výhodnosť alebo nevýhodnosť pre mesto. 
O významnú položku, čo do objemu,  cca 475 000,- € bol ponížený rozpočet programu 13. Sociálne služby, čo v čase narastajúcich kompetencií v oblasti sociálnych služieb pre mestá a obce môže mať vážne dopady a nepriaznivé následky. 
Významnou mierou úsporných zásahov boli zasiahnuté aj rozpočty príspevkových organizácií a grantová schéma, čo v čase napätého rozpočtu je jedna z ciest ako zabezpečiť financovanie základného chodu mesta a samosprávnych činností a plnenia si povinností vyplývajúcich zo splácania istín a úrokov vyplývajúcich z dlhovej služby mesta. 










Výsledok  hospodárenia
Predpoklad vývoja výsledku hospodárenia v rokoch 2011-2013
	
Rozpočtové roky
2011
2012
2013
Bežné príjmy celkom
43 742 306
44 242 306
44 242 306
Bežné výdavky celkom
42 603 668
41 613 087
41 616 396
Hospodárenie mesta: 
prebytok-schodok rozpočtu

1 138 638

2 629 219

2 625 910




Kapitálové  príjmy celkom
2 506 453
140 000
140 000
Kapitálové  výdavky celkom
1 742 464
109 303
105 994
Hospodárenie mesta: 
prebytok-schodok rozpočtu

763 989

30 697

34 006




Príjmy celkom spolu
46 248 759
44 382 306
44 382 306
Rozpočtové výdavky spolu
44 346 132
41 722 390
41 722 390
Hospodárenie mesta: 
prebytok-schodok rozpočtu

+1 902 627

+2 659 916

+2 659 916
(údaje v tabuľkách sú uvádzané v mene €)

Mesto uvažuje na roky 2011-2013 s prebytkových bežným rozpočtom, čo bude vážnou výzvou dosiahnuť  prebytok bežného rozpočtu v plánovanej výške za tieto roky aj v súvislosti s prihliadnutím na historický vývoj napĺňania výnosu z podielových daní a vývojom príjmovej časti vlastných príjmov. Dôležité bude dodržať rozpočtovú disciplínu a zamerať sa na prehodnocovanie a racionalizáciu bežných výdavkov, nakoľko mesto s prebytkom počíta na vykrytie a splácanie dlhodobých úverov, čo v prípade ak sa nenaplní môžu nastať problematické situácie.  
 

 Zhrnutie
	Návrh Programového rozpočtu na roky 2011-2013 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráv a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy. 
	Návrh Programového rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi obce.
	Návrh Programového rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2. Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  - od 03. 03. 2011. 



Odporúčam 

Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  predložený materiál 

Návrh Programového rozpočtu na rok 2011-2013, Mesta Žilina

schváliť.


	Dovolím si poznamenať, že vzhľadom na klesajúci vývoj napĺňania rozpočtu – čo jasne deklarujú tabuľky na strane 4, je pre mesto nevyhnutné schváliť rozpočet, ako ďalej zotrvávať v rozpočtovom provizóriu –  § 11 zákona č. 583/2004 Z. z. 
„Obec hospodári podľa rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom obce po jeho schválení.“

	Z pohľadu hlavného kontrolóra považujem za potrebné uviesť,  že programový rozpočet je spracovaný v podstatne prehľadnejšej podobe v rámci jednotlivých programov, kde v rámci textovej časti sú stanovené priority na hlavné akcie, ktorých financovanie je zahrnuté v tabuľkovej časti rozpočtu, čo určuje adresnosť smerovania finančných zdrojov, ktoré sú plánované v rozpočte. Stanovenie finančných limitov na jednotlivé akcie sú zárukou účelového použitia zdrojov, ich sledovania a následnej kontroly, čím sa vytvára priestor pre vyhodnocovanie  základných  parametrov, ktoré sú   zmyslom programového rozpočtovania. 

	Vzhľadom k pripomienkam, ktoré sú uvedené v texte,   ako aj vzhľadom na vývoj, odporúčam venovať zvýšenú pozornosť plneniu príjmov, najmä z hľadiska hotovostného princípu. Zdôrazňujem, že musí byť zabezpečený prísny rozpočtový proces a dodržiavaná rozpočtová disciplína zo strany všetkých subjektov, ktoré sú zapojené do rozpočtového procesu v podmienkach mesta Žilina. Udržanie rozpočtovej rovnováhy je totiž nielen jedným z predpokladov, aby boli naplnené ciele viacročného programového rozpočtu a to najmä zabezpečenie zdrojov financovania pre potreby rozvoja mesta ale aj v situácii, v akej sa mesto nachádza, aj jedným z predpokladov, aby bola zabezpečená vyrovnanosť rozpočtu mesta a zároveň zabezpečené financovanie samosprávnych činností mesta do budúcna.   	






V Žiline  dňa 28. 02. 2011                                                          Ing. Elena Šuteková 
                                                                                              hlavná kontrolórka mesta Žilina


