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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2020
komisia
I.

odporúča MZ zobrať na vedomie
zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 4/2020 - informatívnu správu tak, ako
je predložená

Dôvodová správa:
Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020 – informatívna
správa:
Materiál zahŕňa zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu mesta (v zmysle uznesenia MZ v Žiline
č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), ktoré sú uskutočnené nasledovne:
• presunmi rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých programov
programového rozpočtu mesta, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č.
57/2019 zo dňa 11.02.2019 - ods. 1 písm. b) – spolu vo výške 39 000,- €
(za rok 2020 v celkovej výške 39 000,- €)
• presunmi rozpočtovaných finančných prostriedkov medzi jednotlivými programami
programového rozpočtu mesta, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č.
57/2019 zo dňa 11.02.2019 - ods. 1 písm. c) – spolu vo výške 11 530,- €
(za rok 2020 v celkovej výške 59 056,- €)

Navrhované zmeny sú vypracované na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta.
Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.
Upravený rozpočet po 4. zmene v roku 2020 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo
výške 86 692 161,- €.

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 - zmena rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 4/2020

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 02.12.2019 uznesením č. 265/2019 rozpočet na rok
2020, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške
80 583 914,- €.
Rozpočtovým opatrením č. 1/2020, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č.19/2020
.dňa 17.02.2020, došlo k zmenám v rozpočte, po kto.r;ých zostal celkový rozpočet mesta
prebytkový, pričom celkové rozpočtové prijmy predstavovali spolu 84 437 492,- €, celkové
rozpočtové výdavky predstavovali spolu 84 431 769,- €, prebytok rozpočtu bol vo výške
5 723,- €.
Rozpočtovým opatrením č. 2/2020, schváleným primátorom mesta dňa 05.03.2020 (v zmysle
uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 .zo dňa 11,02.20 � 9), došlo k zmenám v rozpočte, po
ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové prijmy
predstavovali spolu 84 437 492,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu
84 431 769,- €, prebytok rozpočtu bol vo výške 5 723,- €.
Rozpočtovým opatrením č. 3/2020, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č.75/2020
dňa 11.05.2020, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta
vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 692 161,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2020
dochádza k zmenám vo výdavkovej časti rozpočtu mesta (v zmysle uznesenia MZ
v Žiline č.57/2019 zo dňa 11.02.2019), ktoré sú uskutočnené nasledovne:
•

presunmi rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých programov
programového rozpočtu mesta, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline
č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019 - ods. 1 písm. b) - spolu vo výške 39 OOO,- €
(za rok 2020 v celkovej výške 39 OOO,- €) ·

•

presunmi rozpočtovaných finančných prostriedkov medzi jednotlivými programami
programového rozpočtu mesta, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline
č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019 - ods. 1 písm. c)- spolu vo výške 11530,-€
(za rok 2020 v celkovej výške 59 056,--: €)

Vyššie uvedené zmeny sú spracované v tabuľkovej prílohe č. 1.
Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.
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Príloha č. 2

Uznesenie z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 11.02.2019:

Uznesenie č. 57/2019
k Návrhu na určenie právomoci primátora
.Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. primátor mesta moze v mimoriadnych prípadoch rozhodnúť o zmene rozpočtu
mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, ktorým jé:
a) v príjmovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov
medzi jednotlivými podpoložkami ekonomickej rozpočtovej klasifikácie, pričom
sa nezmení celková výška príjmov rozpočtu mesta,
b) vo výdavkovej . časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov
v rámci jednotlivých programov programového rozpočtu do výšky 5 % zo
schváleného rozpočtu mesta Žilina za celý kalendárny rok, zníženého o príjmy z
finančných operácií, grantov a transferov, pričom sa nezmení, celková výška
výdavkov pt;ogramu,
c) vo výdavkovej časti rozpočtu presun medzi jednotlivými programami
programového rozpočtu do výšky 500 OOO,-€ za celý kalendárny rok, pričom sa
nezmení celková výška výdavkov rozpočtu mesta.
2. primátor mesta po rozhodnutí o zmene rozpočtu mesta Žilina v priebehu
rozpočtového roka rozpočtovým opatrením v prijmovej alebo výdavkovej časti,
v zmysle tohto uznesenia, predloží o tom správu na vedomie Mestskému
zastupiteľstvu v Žiline a to na jeho najbližfom zasadnutí.

