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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č._ /2019
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

Berie na vedomie
1. Informatívnu správu o využití financií z poplatku za psa

DÔVODOVÁ SPRÁVA
V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 166/2019 zo dňa 25.06.2019
k dani za psa obsahom ktorého bolo aby bola pri príprave návrhu rozpočtu mesta Žilina na rok
2020 a ďalších rokov, uplatnená zásada, podľa ktorej sa finančné prostriedky mesta Žilina
minimálne vo výške príjmu mesta z Dane za psa (EK 133001), investujú do infraštruktúry
súvisiacej s chovom a venčením psov na území mesta, predkladáme informatívnu správu
o využití finančných prostriedkov z poplatku za psa na rok 2020.
Materiál bol prerokovaný v komisii životného prostredia a v komisii finančnej
a majetkovej, ktoré odporučili MZ zobrať materiál na vedomie
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MATERIÁL
V tabuľke je uvedené navrhované využitie finančných prostriedkov z poplatku za psa na rok 2020.
predpokladaný príjem je na úrovni 70 000 €.

1. Veterinárne služby Zmluva č. 397/2019
2. Dotácia na prevádzkovanie útulku pre psov Zmluva č. 152/2017 a Zmluva č. 153/2017

5 000,00 €
11 700,00 €

3. Čipovanie psov patriacich sociálne slabším občanom v zmysle novelizácie zákona
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, predpokladáme začipovanie 50 psov.

500,00 €

3. Odchyt túlavých zvierat v zmysle rozhodnutia ŠVPS č. RO-02075/3/2019-224 –
dovybavenie prostriedkov na odchyt v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti, predpokladáme odchytiť okolo 160 psov za rok 2020.
4. Prevádzka Eco dog toaliet Zmluva č. 586/2017

8 000,00 €
1 200,00 €

5. Prevádzkovanie priestorov na voľný pohyb psov Hájik a Solinky– údržba, opravy
oplotení a zariadení pre psov, kosenie
6. Materiál – nákup informačných tabúľ „Zákaz vstupu so psom“ + stĺpiky
7. Vybudovanie nových priestorov na voľný pohyb psov
8. Asanačné služby
9. Nákup sáčkov na psi exkrementy v počte 350 kusov na evidovaného psa, čo predstavuje
1 564 850 kusov.
Spolu
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2 600,00 €
500,00 €
30 000,00 €
6 000,00 €
4 491,55 €
69 991,55 €

