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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.  /2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

I.  Schvaľuje 

 

1. Predložený návrh zmeny rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. .../2020 tak, ako 

je uvedené v časti „Materiál“. 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
Ide o opatrenie mesta Žilina spojeného s vývojom a riešením stavu pandémie koronavírusu v rámci 

pôsobnosti mesta Žilina. V každom podprograme zostali čiastky vo výške 2 000,00 eur, okrem grantovej 

dotácie pre inštitucionálnu podporu, ktorá ostala nezmenená. Tabuľka je vypracovaná na základe 

zverejnených informácií mesta Žilina k dátumu 30. 3. 2020. Označenie zmeny rozpočtu sa upraví podľa 

aktuálneho poradového čísla v závislosti od predložených materiálov k zmene rozpočtu mesta Žilina 

a poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline.  

 

MATERIÁL 

 

5. Pro- 

gram  

Pod- 

program 

Ekonomická 

klasifikácia 
Text  

„B“ 

presuny (+/-), 

navýšenie / 

zníženie 

rozpočtových 

prostriedkov 

8 7 640 
Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania – 

bežné transfery. 
-20 000,- 

9 4 640 

Grantový systém – podpora v oblasti kultúry – bežné 

transfery (tak, aby zostala inštitucionálna podpora 

v plánovanej sume 60 000,00 eur zachovaná). 

-85 000,- 

10 4 640 
Grantový systém – podpora v oblasti športu – bežné 

transfery. 
-485 000,- 

11 9 640 
Grantový systém – podpora v oblasti životného 

prostredia – bežné transfery. 
-20 000,- 

13 6 640 

Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti – bežné 

transfery ako účelovo určené pre Nadáciu mesta Žilina 

z dôvodu zabezpečenia zdravotníckych, ochranných a 

hygienických prostriedkov pre zdravotne postihnuté 

osoby, fyzické osoby a zariadenia zabezpečujúce 

starostlivosť o tieto osoby, ktoré sa ocitli v nepriaznivej 

sociálnej situácii. 

+210 000,- 

5 2 630 

Tovary a služby – ako prostriedky účelovo určené na 

nákup ochranných pomôcok a vybavenia, hygienických 

pomôcok a vybavenia, čistiacich a dezinfekčných 

prostriedkov ako aj služieb spojených so zabezpečením 

riešenia situácie s pandémiou koronavírusu v rámci 

výkonu MsÚ v Žiline.  

+400 000,- 

Predložený materiál nemá vplyv na rozpočet mesta. 
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STANOVISKÁ KOMISIÍ 

 

Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja s predloženým návrhom nesúhlasí a 

neodporúča ho MsZ prerokovať a schváliť. 

Komisia športu s predloženým návrhom nesúhlasí a neodporúča ho MZ prerokovať a schváliť 

Ostatné komisie o návrhu nehlasovali. 


