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Návrh na uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo  v Žiline


	Berie na vedomie

______________

	
	Stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet Mesta Žilina na rok 2008 – 4. zmena



















                                         Dôvodová správa


V súlade s § 18f odst. 1 c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet Mesta Žilina na rok 2008 – 4.zmena.














Stanovisko  hlavného kontrolóra
k návrhu  Rozpočtu  Mesta Žilina  na rok 2008 – 4. zmena

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu mesta Žilina na rok 2008 je predkladané v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písmeno c, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov. Návrh zmeny rozpočtu mesta Žilina je vypracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Vypracovaný návrh zmeny rozpočtu mesta Žilina na rok 2008 v príjmovej a výdavkovej časti ako i komentár zo strany predkladateľa je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnenia niektorých zákonov. 

Návrh zmeny rozpočtu predpokladá celkové zvýšenie výdavkov vo výdavkovej časti o 
21 000 tis. Sk v zmysle dôvodovej správy predkladateľa.

Návrh zmeny rozpočtu predpokladá celkové zvýšenie príjmovej časti – kapitálové príjmy o 21 000  tis. Sk – predajom kapitálových aktív vo výške návrhu. 

Návrh zmeny rozpočtu na rok 2008 vrátane finančných operácií napĺňa základnú zásadu  vyrovnanosti  rozpočtu v celkovej výške 1 672 472 tis. Sk.

Na základe preštudovaného materiálu ide o vysporiadanie sa so záväzkom, ktorého podstata vznikla v roku 1993 a ktorý vznikol na základe ukončeného súdneho sporu -  Rozsudok Okresného súdu Žilina 10Cb 90/02-190 zo dňa 2. 11. 2005, následne potvrdený Rozsudkom Krajského súdu v Žiline 20Cob/131/2006 zo dňa 07. 12. 2006, proti ktorému Mesto Žilina poslalo dňa 13. 02. 2007 dovolanie na Najvyšší súd SR, o ktorom Najvyšší súd SR svojim rozhodnutím sp. zn. 5Obdo 4/2007 zo dňa 13. 5. 2008 rozhodol tak, že podanie dovolania mesta odmietol. 
Z archivovaného spisu je zrejmé, že Mesto Žilina využilo možnosť uplatnenia dostupných opravných prostriedkov,  konaní a dovolaní s cieľom spor riešiť, prípadne  odvrátiť negatívne dopady tohto sporu, avšak vo svojom konaní nebolo úspešné.
V súčasnej dobe schválený rozpočet nekryje vzniknutý záväzok, preto je nevyhnutné zabezpečiť krytie tohto záväzku zo zdrojov, vzhľadom na časové hľadisko – exekúcia a nie je možné spoliehať sa  len na možný priaznivý vývoj napĺňania príjmovej časti rozpočtu. 

Vo svojom stanovisku k návrhu zmeny rozpočtu mesta Žilina na rok 2008 konštatujem, že  bolo splnené ustanovenie § 9, zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov a
na základe uvedených skutočností
odporúčam 

Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  predložený materiál 
Rozpočet mesta Žilina na rok 2008 – 4. zmena

schváliť.

V Žiline  dňa 18. júla  2008                                                      Ing. Elena Šuteková 
                                                                                              hlavná kontrolórka Mesta Žilina

