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Správa
k rozpočtu Mesta Žilina na rok 2007
           Mestskému zastupiteľstvu v Žiline predkladáme na prerokovanie a schválenie návrh rozpočtu Mesta Žilina na rok 2007. Návrh rozpočtu bol spracovaný  na základe platných rozpočtových pravidiel  na zostavenie rozpočtu na rok 2007.
           Návrh rozpočtu na roky 2008 a 2009 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania.
           Návrh rozpočtu Mesta Žilina na rok 2007  je vyrovnaný , pričom celkové príjmy aj výdavky  sú vo výške 1 239 904 tis.Sk. 

          Pri príprave rozpočtu na rok 2007 postupovalo  mesto podľa ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, zákona č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V týchto zákonoch sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie príjmov a výdavkov . 
     
Príjmy
BEŽNÉ PRÍJMY
Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov fyzických osôb
Rozhodujúci podiel na príjmoch rozpočtu mesta budú mať v roku 2007 daňové príjmy. 
Predopkladaná výška výnosu dane z príjmov fyzických osôb na rok 2007 je 538 900 tis. Sk.
Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 70,3 % v príslušnom rozpočtovom roku. Kritéria a spôsob rozdeľovania výnosu dane upravuje nariadenie vlády SR z 2.12. 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Východiskom pre výpočet tejto dane  pre rozpočet na rok 2007 bol vývoj príjmov tejto dane v roku 2006 a zverejnené makroekonomické prognózy MF SR na rok 2007.
Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu mesta plynúť prostredníctvom daňového úradu  v zmysle  nariadenia vlády.

Dane za špecifické služby / miestne dane /
Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných VZN a  zohľadňuje   skutočnosť  za rok 2006.

Druhy  a predpokladaná výška miestnych daní a poplatkov :  
daň z nehnuteľností                                                                          130 000 tis. Sk
	daň za psa                                                                                            1 700 tis. Sk

	daň za užívanie verejného priestranstva                                            15 950 tis. Sk

	daň za ubytovanie                                                                                7 200 tis. Sk

	daň za predajné automaty                                                                      300 tis. Sk

	daň za nevýherné hracie prístroje                                                          600 tis. Sk

	daň za vjazd a zotrvanie mot. vozidla v historickej časti mesta              700 tis. Sk



Daň z nehnuteľností                                                                                130 000 tis. Sk
Rozpočet dane z nehnuteľností pre rok 2007 sa nezvyšuje hoci na základe zákona č. 582/2004 Z.z.. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov sa   mierne zvýši daň z bytov, nakoľko byty, ktoré boli do konca roku 2006 oslobodené od dane z nehnuteľnosti, od 1.1.2007 vlastníci týchto bytov budú uvedenú daň uhrádzať, no súčasne sa zníži daň zo stavieb a pozemkov na základe  novely citovaného zákona , ktorý nadobudol účinnosť  1.1.2007 , nakoľko pozemky a stavby, alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie, alebo na vedeckovýskumné účely, na vykonávanie náboženských obradov, vo vlastníctve vysokých škôl, alebo vo vlastníctve štátu, v užívaní štátnych vysokých škôl, stredných škôl, učilíšť, stredísk praktického vyučovania v pôsobností VUC, alebo vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom sú od dane oslobodené.


Nedaňové príjmy

 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
príjmy z divend
príjmy z prenajatých pozemkov
príjmy z prenajatých budov,priestorov,objektov

Do príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté aj príjmy z podnikania  - dividendy v celkovej výške 6 000 tis. Sk. Jedná sa o dividendy z majetkových a finančných  vkladov mesta v obchodných spoločnostiach.

Nezanedbateľnými sú príjmy z vlastníctva majetku – z prenájmu nebytových priestorov a pozemkov v predpokladanej výške 19 600 tis. Sk. 
Rozpočtovaný príjem z prenajatých pozemkov vychádza z uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov najmä pod stánky s rýchlym občerstvením, novinové stánky, letné terasy a reklamné panely.
Rozpočtovaný príjem z prenajatých budov a objektov vychádza z uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta  majú umiestnené kancelárie alebo prevádzkujú kaviarne alebo poskytujú služby obyvateľstvu.


Administratívne poplatky  a iné poplatky a platby
administratívne poplatky
licencie / výherné hracie prístroje /
poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb
Bytterm – správa bytového fondu / druhý účtovný okruh /
Poplatok za znečistenie ovzdušia

Ďalším zdrojom príjmov mesta sú administratívne poplatky – ide o správne poplatky napr. za osvedčovanie listín ma matričnom úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie (rozkopové povolenia), kolaudačné rozhodnutia a iné. Rozpočet predpokladá ich výber vo výške 2 100 tis. Sk.

Mesto vydáva prevádzkovateľom výherných hracích prístrojov licencie – povolenie na prevádzkovanie prístrojov. Individuálnu licenciu vydáva mesto na základe zákona č. 171/2006 z.z. o hazardných hrách. Pre rok 2007 je  výška poplatku za 1 výherný hrací prístroj  45 tis. Sk /rok . Celková  rozpočtovaná suma na rok 2007  je 17 000 tis. Sk.

      Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb  - predstavujú príjmy za služby v detských jasliach, jedálni dôchodcov, za opatrovateľskú službu, za poskytovanie rekreačných zariadení mesta zamestnancom, príjmy zo stravného v jedálni mestského úradu, poplatky za odber vody v prímestských častiach Bytčica, Brodno, poplatky za uloženie odpadov na skládku komunálneho odpadu v Považskom Chlmci a za uloženie popolčeka na odkalisko, za služby školiaceho strediska mestskej polície. Ich predpokladaná výška je 21 970 tis. Sk
Zvýšenie poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja služieb očakávame v bytovom hospodárstve v dôsledku zvýšenia predpisu nájomného u bytov a v dôsledku zvýšenia cien energií a s tým súvisiaceho zvýšenia záloh za služby. Taktiež predpokladáme nárast príjmov v dôsledku prijatia nových domov do správy. Rozpočtovaná výška týchto príjmov predstavuje sumu  367 087 tis. Sk.

Podľa zákona  č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností štátnej správy na samosprávu   spoločenská hodnota stromov a kríkov  je  príjmom mesta. Predopkladaný príjem z výrubu  drevín vo výške 8 000 tis. Sk sa  použije na úhradu nákladov na náhradnú výsadbu stromov. 

V zmysle zákona  č.171/2006 Z.z. prevádzkovatelia stávkových kancelárií odvádzajú mestu percentuálny podiel z prijatých vkladov. Predpokladaná výška týchto výťažkov je 4 000 tis. sk . 

Ďalším bežným príjmom sú úroky na bežných bankových účtoch  v predpokladanej výške 1 600 tis. Sk.


KAPITÁLOVÉ  PRÍJMY 

Kapitálové príjmy predstavujú príjmy z predaja kapitálových aktív. Príjmy z predaja bytov v zmysle kúpnych zmlúv  (schválené splátkové kalendáre) predpokladáme naplniť vo výške 5 037 tis. Sk.
Príjem z predaja budov a pozemkov je rozpočtovaný v zmysle uzatvorených kúpnych  zmlúv (splátky), čo predstavuje sumu 43 500 tis. Sk a navýšený o predpokladaný predaj vo výške 28 540 tis. Sk.

FINANČNÉ  OPERÁCIE

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné príjmové operácie, v rámci ktorých predpokladáme prevody medzi peňažnými fondami mesta vo výške 20 000 tis. Sk. Ide o fondy, ktoré mesto tvorí počas roka – humanitárny fond, fond rozvoja bývania, fond kriminality. Sú to účelové fondy a používajú sa prostredníctvom rozpočtu mesta.

Všetky predpokladané príjmy sú podrobnejšie uvedené v tabuľke č 1.





















Výdavky
 
V návrhu rozpočtu výdavkov sú zapracované všetky výdavky na samosprávne funkcie mesta,  splátky úrokov a úverov, pričom výdavky pre ďalší rozvoj v tejto fáze návrhu sú  len v obmedzenej výške a v súlade s tvorbou zdrojov.

Správa mestského úradu                                                                        100 000 tis. Sk
výdavky na správu mestského úradu predstavujú predovšetkým výdavky na technicko-administratívne a hospodársko-organizačné zabezpečenie jeho  prevádzky (mzdové náklady, energie, materiál, dopravné, údržba, ostatné služby –napr. čistenie kanalizá-cie, odvoz odpadu, viazanie zbierok zákonov, právne služby, náklady na ekonomický a právny audit , znalecké posudky, kolkové známky.... ) a prevádzkové výdavky na   budovy v majetku mesta 
	ďalšími výdavkami na správu MÚ sú kapitálové výdavky – nákup softvéru,výpočtovej techniky, interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky (kancelária prvého kontaktu), výmena strešnej krytiny na budove..... 

Finančná a rozpočtová oblasť                                                                  8 000 tis. Sk
táto oblasť zahŕňa výdavky na finančné vysporiadanie voči príspevkovým organizáciam mesta a to Mestskej krytej plavárne, Športcentra a Mestského divadla za rok 2006 a Dopravnému podniku mesta Žiliny s. r.o.  za rok 2005 a za rok 2006.

Transakcie verejného dlhu                                                                   150 867 tis. Sk
splátky úrokov a úverov v zmysle úverových zmlúv
tvorba umorovacieho fondu na splátky výnosov a istiny z komunálnych obligácií

Civilná obrana                                                                                              360 tis. Sk
náklady na udržiavanie úkrytov CO pre zachovanie ich účelu 
     (el.energia, nákup žiaroviek,odstraňovanie drobných závad, deratizácia...)



Ochrana pred požiarmi                                                                               600 tis. Sk
náklady na udržiavanie prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc (nákup špeciálneho materiálu, náklady na pohonné látky, údržba vozidiel PO, poistné, pneumatiky, príspevky na na kultúrne podujatia – Sv. Florián a pod.)

Policajné služby                                                                                         45 094 tis. Sk

Predložený rozpočet  zahŕňa výdavky nevyhnutné na čionnosť mestskej polície pri plánovanom počte 90 zamestnancov. Ide predovšetkým o mzdové výdavky, výdavky na energie, na nákup materiálu (všeobecný materiál, nákup výstrojných a odevných súčastí uniformy), dopravné , na údržbu ( budovy a  dopravných prostriedkov) a ostatné tovary a služby v súvislosti s výkonom služby. V roku 2007 bude sprevádzkovaná stanica mestskej polície na sídlisku Vlčince a z to dôvodu sú do rozpočtu zahrnuté výdavky na jej zriadenie (inetriérové vybavenie, vybavenie výpočtovou technikou, vysielacou technikou a pod.)
V rozpočte sú zahrnuté aj výdavky na zakúpene komplexného počítačového policajného programu Memphis, ktorý detailne postihuje všetky činnosti vykonávané príslušníkmi MP.  Súčasne využívaný program Centrála je pre potreby výkonu mestskej polície nedostačujúci, zastaralý, ale hlavne poruchový, čo ohrozuje zachovávanie dát. Táto podoba programu  neumožňuje jeho prepojenie na ďalšiu stanice MP.  Ďalším rozpočtovaným kapitálovým výdavkom je nákup nových osobných motorových vozidiel.

Jedáleň mestského úradu                                                                      2 646 tis. Sk
výdavky na zabezpečenie  závodného stravovania (mzdy, energie, nákup potravín.... )

Lesníctvo  - neštátne lesy                                                                    1 840 tis. Sk
predložený návrh rozpočtu vychádza z Lesného hospodárskeho plánu pre roky 2007-2017 a súvisí so zvýšením lesoochranárskych prác a s postupnou prestavbou drevinovej skladby v Chrasti

Cestná doprava                                                                                      109 300 tis. Sk
zahŕňa poplatky Žilinskej parkovacej spoločnosti s.r.o. a Nadácií spoločne pre región v zmysle uzatvorených  zmlúv
bežný a kapitálový  transfer pre DPMŽ s.r.o. na zabezpečenie mestskej verejnej dopravy

Výstavba                                                                                                    4 500 tis. Sk
výdavky súvisiace s poskytovaním inžinierskej  činnosti, ktoré vykonáva pre mesto Mestský investorský útvar spol.s r.o. na základe uzatvorenej mandantnej zmluvy. Výdavky na investičnú činnosť predstavujú aj náklady spojené so zabezpečením územno-plánovacích podkladov na dopracovanie a schválenie Územného plánu mesta.

Správa a údržba ciest                                                                              59 600 tis. Sk
výdavky spojené s celoročnou údržbou miestnych komunikácií prostredníctvom spoločnosti Žilinské komunikácie a.s. 

Cestovný ruch                                                                                              2 000 tis. Sk                                       
bežné transfery pre fyzické a právnické osoby zabezpečujúce služby v tejto oblasti
organizovanie podujatí, prispievajúcich k rozvoju cestovného ruchu na území mesta napr. Staromestské slávnosti, Pochod masiek – fašiangy, ohňostroje......

Verejnoprospešné služby                                                                      113 020 tis. Sk
( nakladanie s odpadmi, ochrana životného prostredia, rozvoj obce )

Komunálne odpady – odvoz odpadov, separácia                                        15 269 tis. Sk
	v r. 2007 sa zvýši separácia odpadov tak kvantitatívne (množstvo kontajnerov) ako aj kvalitatívne - množstvo separovaných komodít . Počíta sa s vybudovaním zberových dvorov na sídlisku Solinky a Vlčince. Ide o uplatňovanie zákonnej povinnosti zvyšovania separácie odpadov. 

Čistenie mesta                                                                                              23 600 tis. Sk
	výdavky na strojné a ručné čistenie chodníkov a komunikácií

Verejná mestská zeleň                                                                                  34 351 tis. Sk
	výdavky na pravidelnú údržbu mestskej zelene, biologickú obnovu zelene, výsadbu drevín, revitalizáciu v parkoch na území mesta, likvidáciu  inváznych burín, kosenie ( na sídliskách 4x, v centrálnej zóne  10 – 16 x ), úpravu stromoradí, hrabanie

Úprava iných plôch a zariadení                                                                       5 500 tis. Sk
	výdavky na revitalizáciu parkov a plôch zelene, obnovenie lavičiek, osvetlenia, preliezok

Cintorínske služby                                                                                           6 500 tis. Sk
	výdavky na pravidelnú údržbu mestských cintorínov, riešenie havarijných stavov drevín na cintorínoch

Verejné osvetlenie                                                                                        27 800 tis. Sk
	výdavky na údržbu mestského verejného osvetlenia a na úhradu elektrickej energie


Zásobovanie vodou                                                                                     5 980 tis. Sk
výdavky na dodávku vody zo Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. do prímestkých častí Bytčica a Brodno a na vodné a stočné na Mojmírovej ulici, na údržbu a opravy na týchto vodovodoch

Bytterm a.s.                                                                                               367 087 tis. Sk
(správa bytového a nebytového fondu mesta)
	rozpočet je spracovaný ako vyrovnaný a výdavky sú pokryté príjmami v plnom rozsahu. Pri tvorbe rozpočtu sa vychádza z predpísaných príjmov z nájomného  a za služby u bytových a nebytových priestorov.


Rekreačné a športové služby                                                                    29 174 tis. Sk
výdavky spojené s prevádzkovaním rekreačného zariadenia v Terchovej ( 513 tis. Sk )
bežné a kapitálové transfery príspevkovej organizácií Mestská krytá plaváreň a Športcentrum ( 15 597 tis. Sk )
	bežné transfery občianskym združeniam so športovou činnosťou ( 2 500 tis. Sk) 
	bežný transfer MsHK a.s. (10 564 tis. Sk)

Kultúrne služby                                                                                        22 0179 tis. Sk
bežné a kapitálové transfery príspevkovej organizácií Mestské divadlo (16 024 tis. Sk )
bežné transfery občianskym združeniam s kultúrnou činnosťou ( 4 400 tis. Sk )
výdavky na prevádzku kultúrnych domov ( 560 tis. Sk )
výdavky na kultúrnu činnosť organizovanú mestom – prevádzka mestského rozhlasu, účinkovanie speváckeho zboru Máj, účasť na rôznych obradoch – jubileá, pohreby...... (1 195 tis. Sk )

Náboženské služby                                                                                    1 500 tis. Sk 
bežné transfery náboženským organizáciam ( predovšetkým charita )

Predškolská výchova – detské jasle                                                      15 175 tis. Sk
mesto má vo svojom majetku tri zariadenia detských jaslí, ktoré sú  okrem bežnej           činnosti zamerané aj na zdravotnú starostlivosť - očná, dietetická, rehabilitačná a na liečbu ochorení dýchacích ciest
	v rozpočte sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou týchto zariadení a to predovšetkým mzdové výdavky, výdavky na energie, na nákup materiálu a služieb (nové interiérové vybavenie ), na údržbu budovy a vnútorných zariadení ( nutná výmena okien podľa možností vo všetkých zariadeniach a tiež oprava strechy v DJ Hliny III, nakoľko do zariadenia zateká) .
	kapitálové výdavky sú finančné prostriedky plánované na zakúpenie novej zdravotnej techniky ktorá je nutná k liečbe detí, uvedené prístroje sú zastarané, opotrebované a strácajú funkčnosť. 

Predškolská výchova – materské školy
Základné vzdelanie – ŠJ,ŠKD, Centrá voľného času, ZUŠ a Stredisko služieb škole
- podrobné výdavky  sú rozpracované v tabuľkách č. 5 - 8

Staroba – jedáleň dôchodcov, kluby dôchodcov                                     9 885 tis. sk
mesto prevádzkuje jedáleň pre dôchodcov na Vlčincoch a klub dôchodcov v Strážove.
	v rozpočte sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou týchto zariadení a to predovšetkým mzdové výdavky, výdavky na energie, na nákup materiálu a služieb (interiérové vybavenie), na údržbu budovy a vnútorných zariadení.
	kapitálové výdavky sú finančné prostriedky plánované na zakúpenie nového kuchynského zariadenia a spotrebičov do jedálne dôchodcov.

Ďalšie sociálne služby – opatrovateľské služby                                  15 995 tis. Sk
na území mesta poskytuje opatrovateľskú starostlivosť 139 opatrovateliek pre cca 550 občanov
	rozhodujúcimi položkami sú mzdy opatrovateliek a z nich vyplývajúcimi výdavkami na odvody, ďalej výdavky na tovary a služby , dopravné.

Dávky sociálnej pomoci                                                                              1 100 tis. Sk
výdavky na financovanie služieb pre sociálne odkázaných občanov 
      ( napr.pohreby)
	príspevky v hmotnej núdzi na základe individuálneho posúdenia


Dopravný podnik mesta  Žiliny  s. r. o .
Dopravný podnik mesta Žilina zabezpečuje v meste Žilina prevádzku mestskej verejnej dopravy. Nakoľko už neplynú dotácie zo štátneho rozpočtu , mesto ročne prispieva na MVD príspevkom z rozpočtu mesta. Na rok 2007 navrhujeme príspevok na bežné výdavky vo výške 82 300 tis. Sk a  12 000 tis. Sk na kapitálové výdavky
 
Mestské divadlo 
	predpokladáme  poskytnutie  príspevku vo výške 15 524 tis. Sk na prevádzkovú činnosť a na investície 500 tis. Sk. Kapitálový transfer bude použitý na nákup výpočtovej techniky a dobudovanie divadelného štúdia.


Mestská krytá plaváreň a Športcentrum
predpokladáme s poskytnutím príspevku vo výške 15 597 tis. Sk spolu aj na prevádzkovú činnosť  aj na investície.
   
Všetky predpokladané výdavky  sú podrobnejšie uvedené v tabuľkách  č. 2 - 4



Riziká rozpočtu Mesta Žilina na rok 2007 

	Vo výdavkovej časti rozpočtu nie sú premietnuté výdavky vyplývajúce z neuhradených faktúr za práce vykonané v roku 2006 a neuhradené k 31.12.2006 z dôvodu nedostatku  finančných prostriedkov v roku 2006. Neuhradené investičné faktúry za rok 2006 predstavujú sumu  39 430 tis. Sk, pričom stavebné faktúry sú 35 107 tis. Sk a neinvestičné faktúry 39 137 tis. Sk. 

          Celkové neuhradené faktúry za predchádzajúci rok sú spolu vo výške 78 567 tis. Sk. 

	 Mesto musí  kryť dopady nových výdavkov, ktoré vznikli až po schválení parametrov fiškálnej decentralizácie, konkrétne prechod neštátnych školských zariadení pod správu územnej samosprávy a tým navýšenie výdavkovej časti rozpočtu o značnú čiastku, ktorá bude vykrytá len doterajšími príjmami. V súčasnosti sa však  vláda zaoberá doriešením financovania neštátnych školských zariadení, pričom je veľmi pravdepodobný presun finančných prostriedkov v určitej výške zo ŠR. Školský úrad v Žiline predpokladá financovanie týchto zariadení vo výške 29 000 tis. Sk.


	 V rámci rozširujúcej sa výstavby obytných domov ( nájomných bytov ) na sídlisku Hájik III Stavba Žilina v k.ú. Závodie je nevyhnutné majetko-právne vysporiadať pozemky. Všeobecná hodnota dotknutých pozemkov v zmysle znaleckého posudku predstavuje 107 650 tis. Sk.


Ďalší rozvoj mesta – predovšetkým výdavky na rozvojové programy – bude predmetom rozpočtových opatrení v roku 2007, ktoré sa budú vykonávať operatívne podľa plnenia príjmov a tým aj možnosťou regulácie výdavkov.
 Zmeny, ktoré v priebehu roka  vyplynú z rozpisových listov  z príslušných ministerstiev o výškach dotácie pre  školstvo, matričnú činnosť, komplexnú bytovú výstavbu a ostatný výkon prevzatej štátnej správy budú následne predložené mestskému zastupiteľstvu  na prerokovanie  a schválenie.
V priebehu roka 2007 bude vykonávané prehodnocovanie  napĺňania rozpočtových príjmov a priebežne budú vykonávané zmeny rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a podľa potreby sa budú vykonávať prípadné zmeny rozpočtu.
























