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Návrh na uznesenie :


 Mestského zastupiteľstva  v Žiline 


	berie na vedomie

            –––––––––––––-


                  1.Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Žilina k návrhu viacročného rozpočtu 
                  
                      Mesta Žilina na rok 2008-2010 a návrhu rozpočtu Mesta Žilina na rok 2008


































				       Dôvodová správa



V zmysle § 18 f, odst.1, písmeno c zákona číslo 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu Mesta Žilina na roky 2008-2010 a k návrhu rozpočtu Mesta Žilina na rok 2008. Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2008-2010 a návrhu rozpočtu na rok 2008, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.







































					Stanovisko



hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Mesta Žilina na roky 2008-2010 a k návrhu rozpočtu Mesta Žilina rok 2008



Predložený návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Návrh rozpočtu zohľadňuje  aj ustanovenia zákonov číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona číslo 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého v súlade s § 3 predmetného zákona výnos dane s príjmov fyzických osôb je v príslušnom  rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí vo výške 70,3% a zákona číslo 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy. Návrh rozpočtu je taktiež spracovaný v súlade so súvisiacimi platnými všeobecne záväznými nariadeniami.

Viacročný rozpočet na rok 2008-2010 je zostavený v rovnakom členení v akom sa zostavuje rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok 2008 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky 2009-2010 nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuly mesta a na internetovej stránke  mesta zákonom stanovenej lehote 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9, odst.2 zákona číslo 396/1999 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu na rok 2008, ktorý je predložený na prerokovanie ako vyrovnaný, pričom celkové príjmy aj výdavky sú vo výške


                                             
				          1 329 483 tis Sk
                                           

                                             

Jednotlivé položky príjmov a výdavkov predloženého návrhu rozpočtu na rok 2008 sú podrobne rozpísané v Správe k rozpočtu Mesta Žilina na rok 2008.


Výška účelových dotácií na matričnú činnosť, školstvo, na prenesený výkon v oblasti bývania / ŠFRB/, na úseku územného plánovania a stavebného poriadku bude spresnená na základe 
rozpisových listov z príslušných ministerstiev podľa zákona o štátnom rozpočte na rok 2008. V prípade zvýšeného napĺňania rozpočtových príjmov, príp. získania iných zdrojov financovania, ako aj zmeny vyplývajúce z rozpisov listov, bude toto riešené zmenou rozpočtu. Táto zmena rozpočtu bude predložená Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na schválenie. Riziká v príjmovej a výdavkovej časti návrhu rozpočtu sú v prijateľnej miere, takže je predpoklad ich dodržania.   Z uvedených dôvodov  




                                                     d o p o r u č u j e m

                                                           s ch v á l i ť


                                návrh rozpočtu Mesta Žilina na rok 2008.

 



V Žiline dňa  30.11.2007




                                                                                                           Ing. Jozef Pálfy
                                                                                                           hlavný kontrolór










