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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2011

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

konštatuje , že

Prebytok rozpočtu, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, predstavuje čiastku  97 350,83 €. Prebytok rozpočtu podľa  jednotnej metodiky platnej pre Európsku úniu je kladný rozdiel medzi časovo rozlíšenými príjmami a časovo rozlíšenými výdavkami. 
V zmysle ustanovenia § 16, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu (§ 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z  o ochrane prírody a krajiny) v celkovej výške 116 755,55 €.
Nevyčerpané prostriedky účelovo určené a poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku 2011 v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v znení neskorších predpisov.
Po vylúčení vyššie uvedených účelovo určených prostriedkov, poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku, z prebytku rozpočtu zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, vzniká  schodok rozpočtu  vo výške 19 404,72 €.
Na základe uvedenej skutočnosti mesto nie je povinné tvoriť rezervný fond (v zmysle § 15 ods. 4 zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov).  
Hospodárenie vrátane finančných operácií
Zostatok disponibilných zdrojov k 31.12.2010 predstavuje 1 152 379,32 €. Z uvedenej čiastky sa vylučujú účelovo určené finančné prostriedky v celkovej výške  360 683,74 €.
Po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov predstavujú disponibilné zdroje  sumu 791 695,58 €.

Schvaľuje 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Mesta Žilina za rok 2010 tak, ako je navrhnutý v  časti XII.  Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2010 :
	112 976,51 € predstavuje príjem z predaja bytov cez Bytterm, a.s. (II. účtovný okruh) za rok 2010, ktorý je príjmom Fondu rozvoja bývania mesta (v zmysle § 30 zákona 

č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov)	
	462 858,28 €  predstavuje zostatok nevyčerpaných vlastných príjmov škôl a školských zariadení – rozpočtových organizácií mesta – z roku 2010, ktoré im navrhujeme ponechať
	zostatok disponibilných zdrojov vo výške 215 860,79 € navrhujeme odviesť do Rezervného fondu mesta, kde bude ponechaný na vykrytie budúcich výdavkov mesta, podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva, po schválení záverečného účtu mesta za rok 2010.  


	finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Žilina za rok 2010 tak,   ako je uvedené v časti  XI.  Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2010


	   celoročné hospodárenie Mesta Žilina za rok 2010 bez  výhrad



Dôvodová správa :
V zmysle § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov po skončení rozpočtového roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje  do záverečného účtu.
Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcich rozpočtových rokoch zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta  z tohto prebytku vylučujú.
Prebytok hospodárenia po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov a následne cez finančné operácie zapojený do príjmovej časti rozpočtu v nasledujúcom rozpočtovom roku.

Podľa  Protokolu Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly účtovných  a finančných výkazov „ Výkazy boli zároveň spoľahlivým podkladom pre zostavenie záverečného účtu mesta za rok 2010. “

Stanovisko audítora :
„ Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujem, že som nezistila vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta a návratných zdrojov podľa môjho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.“

O použití prebytku rozpočtu rozhoduje mestské zastupiteľstvo do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
Konkrétne použitie prebytku hospodárenia Mesta Žilina je súčasťou predloženého materiálu.














