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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2020
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
I.

zobrať na vedomie
1. Informatívna správa o nákladoch vynaložených na znižovanie rizika vzniku
a šírenia ochorenia COVID-19 Mesta Žilina“

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Informatívna správa obsahuje vynaložené výdavky v zmysle vyhlásenej Mimoriadnej
situácie „ Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 sposôbeným
korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky“ zo dňa 12.03.2020
k 31.05.2020.
Výdavky sa týkajú:
 osobných ochranných pracovných prostriedkov
 dezinfekčných a hygienických prostriedkov
 tovaru a služieb vynaložených na zmiernenie a zamedzenie šírenia nákazy
 nákladov spojených so zriadením Karanténneho ubytovacieho zariadenia pre ľudí bez
domova
Mestský úrad Žilina
Mestská polícia
Mestské divadlo Žilina
Mestská krytá plaváreň, s.r.o. Žilina
DPMŽ, s.r.o., Žilina
Úsmev - Zariadenie pre seniorov, Žilina
Žilbyt, s.r.o., Žilina

92 365,02 €
6 176,36 €
2 788,16 €
550,00 €
10 637,82 €
3 722,55 €
5 945,56 €

Uvedené náklady sú len informatívne, vzhľadom na to, že mimoriadna situácia stále trvá
a stále sa v uvedených organizáciách vykonávajú nariadené opatrenia na zmiernenie
a zamedzenie šírenia nákazy.
Prehľad a spracovanie uvedených nákladov sa vykonáva pre účely možného preplatenia zo
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva
vnútra a taktiež ako podklad na využitie výziev o poskytnutí.dotácií z ministerstiev na Covid
opatrenia.

MATERIÁL
Uvedené predkladám pre informovanosť poslancov Mestského zastupitelstva Žilina.
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