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Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline












Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009  - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2009







Materiál obsahuje: 
1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál (Rozpočet na rok 2009 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2009 -  textová               a tabuľková časť)
				


Predkladá: 	
Ing. Viliam Mikuláš
prednosta Mestského úradu v Žiline	



Vypracoval: 
ekonomický odbor






V Žiline dňa 01.10.2009





Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
                   
konštatuje, že 

návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 je vypracovaný na základe zmien v príjmovej časti rozpočtu a na základe nevyhnutných potrieb vo výdavkovej časti rozpočtu. 

schvaľuje 

návrh zmien rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 tak ako je predložený.








Dôvodová správa :

 Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009  - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2009  


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 2009. 
Navrhované zmeny sú vypracované na základe skutkového stavu, nevyhnutných potrieb mesta  a predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti  vo výške 57 854 559,- €.
Rozpočet na rok 2009 aj so zmenami  podľa jednotlivých položiek je súčasťou priloženého materiálu.









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Rozpočtové opatrenie č. 4/2009 – 4. úprava rozpočtu 
na rok 2009

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 8.12.2008 uznesením č. 208/2008 programový rozpočet na rok 2009 v celkovej výške príjmov aj  výdavkov 47 765 816,-  €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2009 – uznesenie MZ v Žiline č. 50/2009 zo dňa 27.4.2009 - došlo k zmene rozpočtu, pričom rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 55 303 035,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2009 zo dňa 22.6.2009 došlo k zmenám v rozpočte, pričom rozpočet  po 2. úprave zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 55 304 127,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2009 – uznesenie MZ v Žiline č. 107/2009 zo dňa 24.8. 2009 došlo k zmenám v rozpočte, pričom  rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške  57 304 559,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2009 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  57 854 559,- €.
4. úprava rozpočtu bola 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 €)
Rozpočet po        3. úpr.            
RO č. 4/2009           
Rozpočet po        4. úpr.            
Bežné príjmy 
46 964 846
550 000
47 514 846
Kapitálové príjmy 
3 818 644
 
3 818 644
Príjmové finančné operácie
6 521 069
 
6 521 069
Rozpočtové príjmy spolu
57 304 559
550 000
57 854 559
Bežné výdavky 
47 041 435
171 015
47 212 450
Kapitálové výdavky 
7 541 223
378 985
7 920 208
Výdavkové finančné 
2 721 901
 
2 721 901
Rozpočtové výdavky spolu
57 304 559
550 000
57 854 559
Bežný rozpočet
-76 589
x
302 396
Kapitálový rozpočet
-3 722 579
x
-4 101 564
Finančné operácie
3 799 168
x
3 799 168
Hospodárenie celkom
0
x
0










PRÍJMY

K zmenám v príjmovej časti rozpočtu dochádza na základe analýzy skutočnosti a kvalifikovaného predpokladu do konca rozpočtového roka 2009.

Daňové príjmy                                                                                                        
Návrh na úpravu:
 
121001 – daň z pozemkov                                                     			            + 526 000 €
121002 – daň zo stavieb                                                     			                         - 572 000 €
121001 – daň z bytov a nebyt.priestor. v byt.dome                    			             +  46 000 €
Presun medzi podpoložkami ekonomickej klasifikácie na základe skutočnosti – predpisu na rok 2009, pričom celková výška dane z nehnuteľností sa nemení.

Spolu                                                                                                                                                  0 €


Nedaňové príjmy                                                                                                        
Návrh na úpravu:
 
292027 – iné príjmy - poplatok za spoločenskú hodnotu drevín                                    + 550 000 €
Úprava na základe skutočnosti.

Spolu                                                                                                                                   +  550 000 €


PRÍJMY – ÚPRAVA SPOLU                                                                                          +  550 000 €

VÝDAVKY
01.1.1.6  Výdavky verejnej správy - obce
Návrh na úpravu: 

633016 – reprezentačné									     + 3000 €
Zvýšenie výdavkov z dôvodu poskytnutia finančnej podpory p. Melišovi v neplánovanej krízovej situácii pri požiari rodinného domu.
	
713001 -  interiérové vybavenie                                                                                              - 1 778 €
713003 – telekomunikačná technika                                                                                     + 1 778 €
Úprava na základe skutočných potrieb - dodávka a montáž zariadenia pre totspoty – internetu v budove MsÚ.

633013 – softvér                                                                                                                       - 4 979 €
635002 – údržba výpočtovej techniky                                                                                + 70 000 €
635009 – údržba softvéru                                                                                                      - 20 000 €
711003 – nákup softvéru                                                                                                       - 50 000 €
711004 – licencie                                                                                                                     + 4 979 €
Úprava na základe nevyhnutnej potreby.

Spolu                                                                                                                                       +  3 000 €
04.5.1  Cestná doprava
Návrh na úpravu: 

717001 – realizácia nových stavieb                                                                     	            + 469 000 €              
Navýšenie kapitálových výdavkov v súvislosti s výstavbou parkovísk na sídliskách.

Spolu                                                                                                                                    + 469 000 €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi
Návrh na úpravu: 

633013 – softvér                                                                                                                       - 1 659 €
633018 – licencie                                                                                                                      - 1 659 €
635002 – údržba výpočtovej techniky                                                                                + 50 218 € 635004 – údržba prev. strojov., prístrojov, zariadení...                                                         -  900 € 636002 – prenájom  prev. strojov., prístrojov, zariadení...                                                -  1 000 €
636006 – prenájom výpočtovej techniky                                                                            + 33 000 €
Úprava na základe nevyhnutných potrieb a z dôvodu zvýšených nákladov na zabezpečenie údržby  a prenájmu výpočtovej techniky a tlačiarne na referáte komunálneho odpadu.       

Spolu                                                                                                                                    +   78 000 €
   
05.6.0 Ochrana životného prostredia
Návrh na úpravu: 

635006 – údržba budov, objektov ... ( +/ z príjmov spol.hodnoty drevín)                   + 550 000 €  
635006 – údržba budov, objektov ... ( -/ z vlastných zdrojov mesta)                           -  550 000 €  
Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov spojených so starostlivosťou o verejnú zeleň.                                                 

06.2.0 Rozvoj obcí
Návrh na úpravu: 

635006 – údržba budov, objektov ...                                                   			  + 13 800 €                                                            
717002 – rekonštrukcie a modernizácie                                                                              - 13 800 €
Uvedené kapitálové výdavky boli pôvodne schválené na rekonštrukciu domu smútku v Brodne - v rámci 1. úpravy rozpočtu na rok 2009, ktorá nadväzovala na finančné vysporiadanie za rok 2008 (použitie prebytku hospodárenia). Nakoľko výdavky súvisiace s rekonštrukciou domu smútku v Brodne majú charakter bežných výdavkov, dochádza k ich preklasifikovaniu v rozpočte z kapitálových na bežné. 

Spolu                                                                                                                                                  0 €

08.2.0.3 Klubové  a špeciálne kultúrne zariadenia – kultúrne domy
Návrh na úpravu: 

633001 – interiérové vybavenie                                                                                             + 2 000 €
635006 – údržba budov, objektov ...                                                                                      - 2 000 €
Úprava z dôvodu nevyhnutnej potreby – nákup stoličiek do kultúrneho domu Zástranie.

635006 – údržba budov, objektov ... 	           						  + 31 194 €
717002 – rekonštrukcia a modernizácia							   - 31 194 €
Zníženie kapitálových výdavkov a následné navýšenie bežných výdavkov z dôvodu zmeny zaradenia podľa rozpočtovej klasifikácie, pričom vecnosť zostáva zachovaná.

 Spolu                                                                                                                                                 0 €


10.7.0.1  Dávky sociálnej pomoci
Návrh na úpravu: 

642026 – bežné transfery na dávku v hmotnej núdzi ...				                 - 5 000 €
642014 – bežné transfery jednotlivcom           						    + 5 000 €
K presunu na podpoložkách ekonomickej klasifikácie dochádza z dôvodu tvorby úspor pre deti s trvalým pobytom na území mesta Žilina, počas vykonávania ústavnej starostlivosti (v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z., v znení neskorších predpisov).

Spolu                                                                                                                                                  0 €


VÝDAVKY – ÚPRAVA SPOLU                                                                                     +  550 000 €



Príloha:   - tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 4/2009 – 4. úprava rozpočtu na rok 2009

