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 ZMENA POMERU BEŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV  V RÁMCI 

ČERPANIA PROSTRIEDKOV  POHOTOVOSTNÝCH ZDROJOV MESTA ŽILINA.  
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NÁVRH NA UZNESENIE  

Uznesenie č._   /2020 

 

 Mestského zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje 

 

I. Možnosť zmeny pomeru bežných a kapitálových výdavkov  v rámci 

čerpania prostriedkov  pohotovostných zdrojov   jednotlivých výborov 

mestských častí pre príslušný  rok.  

 

 

- Na  riadnom Mestskom zastupiteľstve najneskoršie do konca apríla daného roku, 

poslanci výboru mestskej časti oznámia zmenu pomeru bežných a kapitálových 

výdavkov z pohotovostných zdrojov  rozpočtu mesta  Žilina pre výbory v mestských 

častiach.  

 

- Požiadavky je  potrebné zaradiť do rozpočtu v požadovanej výške na konkrétnu položku 

na vecne príslušný odbor s  akciou 20111 (pohotovostný fond) po  schválení mestským 

zastupiteľstvom. 

 

   DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Mestské zastupiteľstvo mesta Žilina uznesením č. 124/2018  dňa 14. mája 2018 prijalo 

Zásady stanovenia , použitia a výšky pohotovostných zdrojov z rozpočtu mesta Žilina pre 

výbory v mestských častiach ( ďalej len  „pohotovostné zdroje“  a „výbory“), ktorý je platný 

od 01.06.2018.  

Cieľom aktuálne predkladaného materiálu je zefektívniť  a prispôsobiť aktuálnej potrebe 

používanie a čerpanie pohotovostných zdrojov pre výbory. 

Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach slúžia poslancom 

príslušnej mestskej časti na podporu aktivít uskutočňovaných v príslušnej mestskej časti. 

Tieto aktivity majú prispievať k rozvoju potenciálu jej obyvateľov v športovej, zdravotnej, 

sociálnej, kultúrnej a komunitnej oblasti ako aj k zveľaďovaniu mestskej časti v oblasti 

životného prostredia.                     

 Na tento účel sa  uvoľňujú finančné prostriedky v rámci schvaľovania návrhu rozpočtu mesta 

Žilina pre príslušný rok.  

V súčasnosti sú tieto prostriedky  spravidla prerozdeľované v pomere 20% na bežné výdavky 

a 80% na kapitálové výdavky.  

V zmysle smernice mesta Žilina č. 3/2019 o verejnom obstarávaní je potrebné vykonať verejné 

obstarávanie ak súčet predpokladaných hodnôt zákaziek rovnakých druhov tovarov, prác alebo 

služieb bez DPH v priebehu kalendárneho roka je viac ako 5 000,- €. 
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Potreby a priority sa v jednotlivých výboroch líšia. Nie je možné rovnako posudzovať potreby 

výboru starého mesta, sídliska a výboru v mestskej časti kde žijú obyvatelia prevažne 

v rodinných domoch.  

Poslanci príslušnej mestskej časti vedia zadefinovať potreby a priority jednotlivých výborov 

a teda aj zadefinovať výdavky (bežné, kapitálové) 

 

Materiál bol odporúčajú všetky komisie v ktorých bol prerokovaný. 

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a platnými právnymi predpismi v Slovenskej 

republike. Materiál  nebude mať vplyv na rozpočet mesta Žilina. 

 


