

2


MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE



Materiál na rokovanie 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline



								

Číslo materiálu: _____/2010
                                                                                                



K bodu programu



Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2009




Materiál obsahuje: 				      		Materiál prerokovaný:
                        
	Návrh na uznesenie				            Vo všetkých komisiách MZ

Dôvodová správa						
Materiál 



Predkladá: 

Ing. Viliam Mikuláš
prednosta mestského úradu


Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Dagmar Slepičková
Ekonomický odbor





Žilina, jún 2010


NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2010

Mestské zastupiteľstvo rada  v Žiline

konštatuje , že

Prebytok rozpočtu mesta  za rok 2009 po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov predstavuje sumu 1 291 543,82 €, ktorá bude v plnej výške použitá na tvorbu rezervného fondu mesta:  
	časť prebytku (prostriedkov rezervného fondu obce) -  v celkovej výške 924 278 € bola  zapojená do príjmovej časti rozpočtu mesta na rok  2010 prostredníctvom podpoložky ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 454001 – prevod prostriedkov z rezervného fondu obce (Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2010 -2012 bol schválený uznesením MZ v Žiline č. 34/2010 zo dňa 19.4.2010) 
	časť prebytku vo výške 61 352,95 € - bude použitá na vykrytie straty Mestského divadla Žilina, príspevkovej organizácie mesta - za rok 2009 (Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 19.4.2010 uznesením č. 28/2010 schválilo Správu o činnosti Mestského divadla Žilina za rok 2009), časť prebytku vo výške 60 000,00 €  bude použitá na spolufinancovanie výdavkov súvisiacich so vznikom a činnosťou  „ Nízkoprahového centra na Bratislavskej ulici v Žiline “ - v zmysle I. zmeny rozpočtu v roku 2010 
	zostatok prebytku vo výške 245 912,87 € bude ponechaný v rezervnom fonde mesta na vykrytie budúcich výdavkov mesta  podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva, v súvislosti s možným výpadkom dane z príjmov fyzických osôb.


 schvaľuje 

	použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Mesta Žilina za rok 2009 tak, ako je navrhnutý v zmysle časti XII.  Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2009

finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta v zmysle časti XI.  Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2009
celoročné hospodárenie Mesta Žilina  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.
O použití prebytku rozpočtu rozhoduje mestské zastupiteľstvo do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
Konkrétne použitie prebytku hospodárenia Mesta Žilina je súčasťou predloženého materiálu.






































