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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2013

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

konštatuje , že

Návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 1/2013  je vypracovaný na základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb  mesta v roku 2013   

schvaľuje 

zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 1/2013 tak, ako je predložená



Dôvodová správa :


Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2013  

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 2013. 
Navrhované zmeny sú vypracované na základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb mesta. Zmeny  predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti  vo výške 51 514 335,- €.                    
Podrobne rozpracovaná zmena rozpočtu je súčasťou priloženého materiálu.















MATERIÁL

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu
rozpočtovým opatrením č.  1/2013



Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 17.12.2012 uznesením č. 127/2012 rozpočet na rok 2013, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 51 514 335,- €. 


Rozpočtovým opatrením č. 1/2013 dochádza k presunu finančných prostriedkov v podprograme 10.4. Grantový systém – podpora v oblasti športu nasledovne :  


NS
Zdroj
Program
Podprogr. 
Funkč. klasif.
Ekon.              klasif.
Použitie finančných prostriedkov
Akcia
Schválený rozpočet na rok 2013
RO 1/2013
Rozpočet po 1. zmene






















208
41
10
4
8.1.2000
642001
Granty 
21201
58  000
-38 000
20 000
208
41
10
4
8.1.2000
642001
podpora športového klubu – volejbalový oddiel  Academic Žilinská Univerzita 
2085
0
15 000
15 000
208
41
10
4
8.1.2000
642001
podpora aktivít športových klubov 
2085
0
23 000
23 000




Konečný rozpočet po 1. zmene v roku 2013 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške  51 514 335,- €.














