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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Informatívnu správu o zmene rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 5/2009 zo dňa 30.12.2009



DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na základe Uznesenia MZ v Žiline č. 162/2008 primátor môže rozhodnúť o zmene rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, ktorým je presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci položiek (ekonomická klasifikácia) funkčnej klasifikácie, pričom nedôjde k zmene celkovej výšky rozpočtu príslušnej funkčnej klasifikácie ani k zmene výšky celkového rozpočtu mesta. Túto svoju právomoc primátor uplatnil pri rozpočtovom opatrení č. 5/2009 zo dňa 30.12.2009 .
Materiál zahŕňa aj zmeny účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, pričom navýšenie je  v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu  v  rovnakej výške ). Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami zo ŠR nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta ( § 14  Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov ). Tieto finančné prostriedky sú zahrnuté v predkladanom rozpočtovom opatrení z  dôvodu operatívneho zabezpečenia ich čerpania a z dôvodu zapojenia do rozpočtu. 
Rozpočtovým opatrením č. 5/2009 je rozpočet vyrovnaný a  upravený na konečnú výšku v príjmovej aj výdavkovej časti   57 799 896,- €.
Úpravy jednotlivých položiek sú súčasťou priloženého materiálu.

Materiál bol prerokovaný dňa 21.1. 2010 Finančnou komisiou Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorá ho odporúča Mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie.

Rozpočet mesta rozpočtovým opatrením č. 5/2009 zostáva vyrovnaný a z dôvodu navýšenia jeho príjmovej a výdavkovej časti o účelové finančné prostriedky zo ŠR upravený na konečnú výšku v príjmovej aj výdavkovej časti   57 799 896,- €.

 











Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2009 

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 – uznesenie MZ v Žiline č. 133/2009 zo dňa 14.12.2009 došlo k presunu rozpočtovaných finančných prostriedkov medzi  príjmovými podpoložkami ekonomickej  klasifikácie v rámci položky ekonomickej klasifikácie Daň z nehnuteľností  – presuny na základe aktualizácie predpisu, pričom výška rozpočtovaného príjmu na položke zostala nezmenená.
Celkový rozpočet mesta zostal po 4. úprave nezmenený a vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške  57 304 559,- €.
               

Rozpočtovým opatrením č. 5/2009 dochádza k zmenám v rozpočte, ktoré sú vypracované na základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb mesta. Jedná sa o presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci položiek (ekonomická klasifikácia) funkčnej klasifikácie, pričom nedochádza k zmene celkovej výšky rozpočtu príslušnej funkčnej klasifikácie (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 162/2008 zo dňa 13.10.2008).     
Podrobný rozpis týchto zmien je uvedený v priloženej tabuľke (Príloha č. 1).

Materiál zahŕňa aj zmeny účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, pričom navýšenie je v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu v rovnakej výške. Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami zo ŠR nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta
(v zmysle § 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov).
Podrobný rozpis týchto zmien je uvedený v priloženej tabuľke (Príloha č. 2).

5. úprava rozpočtu v roku 2009 je 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.

Konečný rozpočet po 5. úprave v roku 2009 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 57 799 896,- €:







SUMARIZÁCIA    (v €)
Schvál.rozpočet po 4. úpr.   
RO č. 5/2009           
Rozpočet po       5. úpr.            
Bežné príjmy 
46 964 846
495 337
47 460 183
Kapitálové príjmy 
3 818 644
 
3 818 644
Príjmové finančné operácie
6 521 069
 
6 521 069
Rozpočtové príjmy spolu
57 304 559
495 337
57 799 896
Bežné výdavky 
47 041 435
495 337
47 536 772
Kapitálové výdavky 
7 541 223
 
7 541 223
Výdavkové finančné 
2 721 901
 
2 721 901
Rozpočtové výdavky spolu
57 304 559
495 337
57 799 896
Bežný rozpočet
-76 589
x
-76 589
Kapitálový rozpočet
-3 722 579
x
-3 722 579
Finančné operácie
3 799 168
x
3 799 168
Hospodárenie celkom
0
x
0








V Žiline dňa 30.12.2009
Vypracoval: ekonomický odbor MsÚ v Žiline
	        fin. oddelenie









Schválil:								Ivan Harman
								          primátor mesta









