Zmena rozpočtu Mesta Žilina  na rok 2007

Rozpočet mesta Žilina na rok 2007 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 26.02.2007 uznesením číslo 16/2007 ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti  vo výške 1 239 904 tis. Sk .

Schválený rozpočet bol aktualizovaný Rozpočtovým opatrením č. 1 zo dňa 16.4. 2007 v príjmovej aj výdavkovej časti o 216 900 tis. Sk , nakoľko mestu Žilina boli príslušnými ministerstvami pridelené  účelové  dotácie na prenesený výkon štátnej správy na rok 2007 nasledovne:  

Dotácia na prenesené kompetencie - školstvo
   207 404 tis. Sk
Dotácia na prenesené kompetencie - matrika
       1 853 tis. Sk
Dotácia na prenesené kompetencie - ŠFRB
          906 tis. Sk
Dotácia na prenesené kompetencie - spoločný stavebný úrad
       2 840 tis. Sk
Dotácia na prenesené kompetencie - evidencia obyvateľstva
          855 tis. Sk
Dotácia na prenesené kompetencie - cestná doprava
          117 tis. Sk
SPOLU
   213 975 tis.Sk 

a do rozpočtu bol zapracovaný aj príjem školských zariadení z prenájmu nebytových priestorov vo výške 2 925 tis. Sk. Tento je  v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  v plnej výške poukázaný  školským zariadeniam na použitie na bežné výdavky.

Rozpočet mesta na rok 2007 tak dosiahol výšku 1 456 804 tis. Sk a je vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti.

Navrhované zmeny   predpokladajú vyrovnaný rozpočet v príjmovej aj výdavkovej časti vo  výške 2 352 577 tis. Sk :

Sumarizácia
Rozpočet na rok 2007
Zmena  rozpočtu na rok 2007
Bežné príjmy 
 
1 359 727
1 558 753
Kapitálové príjmy 
77 077
312 923
Príjmové finančné operácie
20 000
480 901
Rozpočtové príjmy spolu
1 456 804
2 352 577
Bežné výdavky spolu
1 322 669
1 409 372
Kapitálové výdavky spolu
35 368
549 855
Výdavkové finančné operácie
98 767
393 350
Rozpočtové výdavky spolu
1 456 804
2 352 577
Bežný rozpočet
 
 
37 058
149 381
Kapitálový rozpočet
41 709
-236 932
Finančné operácie
-78 767
87 551
Hospodárenie celkom
0
0

PRÍJMY
Bežné príjmy

Zmena rozpočtu daňových príjmov :
zaradenie  položky ostatné dane z predchádzajúcich období vo výške 500 tis. Sk (doplatky zákonom zrušených miestnych daní )

Zmena rozpočtu nedaňových príjmov :

zvýšenie položky z prenajatých budov, priestorov, objektov 
na 33 750 tis. Sk zvýšenie príjmu z ekonomického nájomného z bytov obstaraných z prostriedkov ŠFRB (do konca roka 2006 s príjmami z ekonomického nájomného disponoval Bytterm) 
na 20 000 tis. Sk zvýšenie príjmu z prenajatých priestorov školských zariadení 
zvýšenie položky úroky z tuzemských vkladov na 2 000 tis. Sk,
zvýšenie položky výťažky z lotérií na  5 500 tis. Sk,

Zmena rozpočtu bežných grantov a transferov :

do príjmovej časti rozpočtu boli zaradené účelové dotácie zo Štátneho rozpočtu SR podľa rozpisových listov príslušných ministerstiev k 30.6. 2007, podrobne sú dotácie a transfery rozpísané v tabuľkovej časti správy.

Kapitálové príjmy

Zmena rozpočtu kapitálových príjmov – predaj kapitálových aktív:
zníženie príjmu na  položke predaj pozemkov na 51 000 tis. Sk - úprava rozpočtu na základe skutočnosti vykázanej za 1.polrok 2007  

Zmena rozpočtu kapitálových grantov a transferov :

Do príjmovej časti rozpočtu boli zaradené účelové dotácie zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zmlúv medzi príslušnými ministerstvami a mestom Žilina  
	položka  dotácia zo ŠR – regionálny rozvoj  208 607 tis. Sk   (účelové dotácie zo ŠR na základe investičných zmlúv, ktoré boli uzatvorené medzi Slovenskou republikou a KIA MOTORS a HYUNDAI MOBIS určené na výkup pozemkov,  na regionálny rozvoj mesta Žilina, na prevádzku spoločností Žilina Invest s.r.o., GOVINVEST I . s.r.o. a GOVINVEST II. s.r.o., na inú podporu štátu a na výstavbu železničnej prípojky) 

	položka dotácia zo ŠR – na výstavbu nájomných bytov  32 199 tis. Sk (kapitálový transfer na výstavbu nájomných bytov v roku 2007 a s tým súvisiacu technickú vybavenosť v zmysle zmlúv o poskytnutí dotácií medzi mestom a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR) 
	položka dotácia zo ŠR - dotácia zo ŠR na výstavbu denného stacionára pre dôchodcov a telesne postihnutých v Žiline 1 500 tis. Sk na základe grantovej zmluvy  z roku 2006 
	položka prostriedky z rozpočtu Európskej únie  2 000 tis. Sk (grantová zmluva z roku 2006 – projekt REDETRAL INTERREG IIIC  - úhrada výdavkov z predchádzajúcich období  refundáciou)


Príjmové finančné operácie
Zmena rozpočtu príjmových finančných operácií :

príjmy z predaja akcií  spoločnosti Letisko a.s. vo výške 4 200 tis. Sk, vo vlastníctve mesta
príjmy z predaja akcií  spoločnosti Garáže  a.s. vo výške 760 tis. Sk, vo vlastníctve mesta
nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich období vo výške 208 024 tis. Sk (účelové dotácie zo ŠR v plnej výške sú  zaradené i aj vo výdavkovej časti rozpočtu)  
v zmysle úverových zmlúv medzi mestom Žilina a Štátnym fondom rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov vo výške 97 917 tis. Sk   
komerčný úver v zmysle úverovej zmluvy medzi mestom Žilina a Tatra bankou a.s. vo výške 150 000 tis. Sk 


VÝDAVKY 

Bežné výdavky                                                                                                              
Výdavky verejnej správy                                                                                           
Zmena rozpočtu  :
zníženie položky cestovné na 560 tis. Sk – nepočíta sa s pôvodne rozpočtovaným  objemom pracovných ciest
zvýšenie položky nájomné na 1 190 tis. Sk (predpokladaný nájom výpočtovej techniky v roku 2007 – 1 050 tis. Sk, nájom za priestory pre potreby Turistickej  informačnej kancelárie – 25 tis. Sk ) 
	zvýšenie položky všeobecné služby na 3 095 tis. Sk je kryté príjmom zo ŠR ( REDETRAL Interreg III C-výdavky, ktoré formou refundácie budú v budúcom období poskytnuté mestu a na Regionálny rozvoj – kryté príjmovými položkami rozpočtu) 
zvýšenie položky špeciálne služby na 8 500 tis. Sk (zvýšenie výdavkov na právne služby  pre mesto,  za vyhotovenie geometrických plánov, za vypracovanie detailnej analýzy rizík nakladania s majetkom mesta a preverenie predpisov a procesov týkajúcich sa externých vzťahov Mestského úradu v Žiline)
	zvýšenie položky poplatky a odvody  na 3 500 tis. Sk  (zvýšenie najmä súdnych poplatkov)
zvýšenie položky štúdie a expertízy na 1 700 tis. Sk (vypracovanie analýzy a opisu súčasného stavu hlavných strategických a podporných procesov, vypracovanie smerníc pre eskalačné procedúry a havarijné plány pre jednotlivé oblasti IT, skupiny HW a SW aplikácie, SW a HW inventarizácie v súvislosti s  prechodom na financovanie formou mestskej pokladnice a vykonanie vstupnej procesnej analýzy posúdenia možnosti certifikácie systému kvality mesta a posúdenie návrhu na zmenu organizačnej štruktúry  a jej dopadov na fungovanie a chod MsÚ)
vratky minulých období  23 785 tis. Sk ( pokryté príjmovými položkami zo ŠR – účelové dotácie zo ŠR  v súvislosti s investíciou KIA-HYUNDAI)
zvýšenie položky členské na 580 tis. Sk – zmena financovania v Euroregióne Beskydy


Cestná doprava
Zmena rozpočtu  :
zvýšenie transferu na prevádzku mestskej verejnej dopravy o 18 948 tis. Sk  - účelová dotácia zo štátneho rozpočtu  na zabezpečenie dopravy pre zamestnancov závodu KIA 

Rekreačné a športové služby
Zmena rozpočtu  :
navýšenie dotácie na prevádzku Mestského hokejového klubu  a.s. o 8 000 tis. Sk

Vzdelávanie 
Zmena rozpočtu  :
zvýšenie položky  výdavky na prevádzku neštátnych školských zariadení na 23 603 tis. Sk na základe rozpisových listov Ministerstva školstva SR  o poskytnutí účelovej dotácie  
zvýšenie výdavkov na prevádzku školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške 20 000 tis. Sk – jedná sa o vlastné príjmy školských zariadení, ktoré v zmysle zákona o účtovníctve tieto odvádzajú mestu a mesto im ich v plnej  výške poskytuje späť ako dotáciu z príjmov 

Kapitálové výdavky
Zmena rozpočtu :
výdavky na výkup pozemkov v zmysle zmluvy medzi MH SR a Mestom Žilina v súvislosti s investíciou KIA-HYUNDAI vo výške 245 432 tis. Sk , na projekty vo výške 297 tis. Sk  a kapitálové výdavky na zabezpečenie verejnej dopravy pre zamestnancov závodu vo výške 26 919tis. Sk,
	zvýšenie položky nákup softvéru  na 1 900 tis. Sk – Geografický informačný systém, modul ISS - Účtovníctvo
	zvýšenie položky nákup licencií o 1 600 tis. Sk – licencia SAP (zavedenie systému centrálneho ekonomického a finančného riadenia)
	zvýšenie položky rekonštrukcie a modernizácie na  17 000 tis. Sk (rekonštrukciu v budove MsÚ – klientske centrum)
zvýšenie kapitálových výdavkov podľa funkčnej rozpočtovej klasifikácie je  rozpracovaná v tabuľke č. 2, str. 10,11

Výdavkové finančné operácie
Zmena rozpočtu :

zvýšenie položky splácanie tuzemskej istiny z dlhodobých bankových úverov na  161 767 tis. Sk (úprava splátok úverov podľa úverových zmlúv zvýšenie splátok úveru Tatra banke a.s. a ŠFRB ) 
výdavky na odkúpenie pozemkov od SPF vo výške 139 007 tis. Sk v súvislosti s výstavbou závodu KIA - HYUNDAI







