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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2018
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 5/2018 tak, ako je predložená

Dôvodová správa:
Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2018
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona
NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, predkladá primátor mesta Žilina návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2018.
Navrhované zmeny sú vypracované na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta.
Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti.

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 5/2018

Rozpočtovým opatrením č. 5/2018
dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu , ktoré predstavujú zmenu
rozpočtu uskutočnenú navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov a zmenu rozpočtu
uskutočnenú presunom rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie
rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu
rovnaký objem:

Príjmy
Ekonomická klasifikácia (ďalej len „EK“) 292027
- zvýšenie objemu rozpočtovaných príjmov (spolu +96 000,- €), z toho:
- príjem v súvislosti s OSK, s.r.o /+46 000,- €
- príjem prepadnutej zábezpeky /+50 000,- €

Výdavky - podľa podprogramov:
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií
EK 630
- presun fin. prostriedkov z údržby pozemných komunikácií do podprogramu 10.2 EK 640
(-114 000,- €)
10.2 Zimný štadión
EK 640
- dotácia na vykrytie športovej činnosti MsHK Žilina, a.s. (+210 000,- €)

Príjmy
Pro- Pod- Funkč.
gram progr. klasif.

Ekon.
klasif.

Text

292027 Iné

RO č. 5/2018
96 000

Príjmy - úprava celkom:

96 000

Výdavky
Pro- Pod- Funkč.
gram progr. klasif.
7

2

04.5.1

Ekon.
klasif.
630

Text
Tovary a služby

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:
10

2

08.1.0

640

Bežné transfery

RO č. 5/2018
-114 000
-114 000
210 000

10.2 Zimný štadión - úprava spolu:

210 000

Výdavky - úprava celkom:

96 000

