




presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.3 EK 630 
presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.10 EK 630 

-7 OOO,-€
- 2 OOO,-€

EK 640 Bežné transfery -100 OOO,-€
presun fin. prostriedkov do podprogramu 7 .2 EK 71 O 

EK 710 Obstarávanie kapitálových aktív +423 751,-€
z toho: 
- dodávka a montáž dataprojektora a plátna + prepojenie na jestvujúci zvuk do veľkej

zasadačky Mestského úradu v .Žiline + 13 800,-€
(presún fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 61 O) 

- nákup automobilov (obnova vozového parku) na prevoz zamestnancov aktivačných prác
1 ks a na rozvoz stravy 2 ks spolu +56 OOO,-€ 
(presun fih. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 61 O) 

- kúpa pozemkov v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 225/2019 zo dňa 17.09.2019 od
Miroslava Holienčíka +73 790,-€
(z toho: presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 620 vo. výške 23 790,-€, 
EK 630 vo výške 50 OOO,-€) 

- kúpa skladu a prístrešku bez súpisného čísla v zmysle uznesenia MZ v· Žiline č. 225/2019
zo dňa 17.09.2019 od Miroslava Holienčíka , +25 OOO,-€ 
(presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 620) 

- odkúpenie dažďovej kanalizácie v k. ú. Považský Chlmec (splátka) v zmysle Dohody
o vzájomnom započítaní pohľadávok č. 861/2019 +255 161,-€
(z toho: presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 610 vo výške 200 OOO,-€, 
EK 620 vo výške 3 161,-€ a z podprogramu 9.2 EK 630 vo výške 52 OOO,-€) 

3.1 Príprava a implementácia rozvoioyých projektov 
EK 620 Poistné a príspevok do poisťovní +4 OOO,-€
výdavky v súvislosti s externým poradenstvom v rámci prípravy projektov EÚ - odvody do 
poisťovní 
(presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630 ) 

EK 630 Továry a služby -4 OOO,-€
presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 620 

EK 710 Obstarávanie kapitálových aktív 
presun fin. prostriedkov do podprogramu 7 .2 EK 71 O 

4.9 Cintorínske služby 
EK 630 Tovary a služby 

-60 OOO,-€

+6 000,-€
výdavky na údržbu zelene na vojenskom cintoríne na Bôriku a pri pamätníku z 2. svetovej 
vojny v °Lesoparku Chrasť (presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 630) 
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