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NÁVRH NA UZNESENIE 
 
 
Uznesenie č. __/2021 
 
komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  
 

I. zobrať na vedomie  
 

1. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 11/2021 – informatívnu správu tak, 
ako je predložená 

 
 
 
 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2021 – 
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  8 400,- € 
 

(za rok 2021 v celkovej výške 218 930,-  €) 
 

• 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 10 000,- € 
 

(za rok 2021 v celkovej výške 281 700,-  €) 
 
 
Navrhované zmeny sú vypracované na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta.  
 
Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta. 
 
Upravený rozpočet po 11. zmene v roku 2021 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo 
výške  98 463 840,- €. 
 
 
 
 
MATERIÁL 

 
 
 



Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 - zmena rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 11/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 14.12.2020 uznesením č. 232/2020 rozpočet na rok 
2021, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 
80 980 282,- €. 

Rozpočtovým opatrením č. 1/2021, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 9/2021 
dňa 25.02.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta 
vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 83 343 094,- €. 

Rozpočtovým opatrením č. 2/2021, schváleným primátorom mesta dňa 17.03.2021 (v zmysle 
uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých 
zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 
83 343 094,- €. 

Rozpočtovým opatrením č. 3/2021, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 56/2021 
dňa 27.04.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta 
vyrovnaný v prijmovej aj výdavkovej časti vo výške 84 582 625,- €. 

Rozpočtovým opatrením č. 4/2021, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 59/2021 
dňa 27.04.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta 
vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 89 579 255,- €. 

Rozpočtovým opatrením č. 5/2021, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 93/2021 dňa 
27.04.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný 
v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 89 579 255,- €. 

Rozpočtovým opatrením č. 6/2021, schváleným primátorom mesta dňa 13.05.2021 (v zmysle 
uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých 
zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v prijmovej aj výdavkovej časti vo výške 89 579 
255,- €. 

Rozpočtovým opatrením č. 7/2021, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 129/2021 
dňa 29.06.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta 
vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 96 041 919,- €. 

Rozpočtovým opatrením č. 8/2021, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 158/2021 
dňa 20.09.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta 
vyrovnaný v prijmovej aj výdavkovej časti vo výške 98 396 355,- €. 

Rozpočtovým opatrením č. 9/2021, schváleným primátorom mesta dňa 24.09.2021 (v zmysle 
uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých 
zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 
98 396 355,- €. 
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Rozpočtovým opatrením č. 10/2021, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 237/2021 
dňa 25 .1 O .2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta 
vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 98 463 840,- €. 

Rozpočtovým opatrením č. 11/2021 

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 8 400,-€

(za rok 2021 v celkovej výške 218 930,- €)

• 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 10 OOO,-€

(za rok 2021 v celkovej výške 281 700,- €)

Vyššie uvedené zmeny sú spracované v tabuľkovej prílohe č. 1. 

Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta. 

Upravený rozpočet po 11. zmene v roku 2021 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj 
výdavkovej časti vo výške 98 463 840,-€: 

~ -
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Upravený 
1'. 

Upravený 

SUMARIZÁCIA rozpočet ROč. rozpočet 
(v€) 2021 po � 11/2021 2021 po 

10. zmene 11. zmene

Bežné príjmy 77 293 863 77 293 863 

Kapitálové príjmy 353 583 353 583 

Príjmové finančné operácie 20 816 394 20 816 394 

R�:2!p0&t0Mé pliíjpll� s.p,0.IÍ!l 98 46)3 8�0] 0) 98 46l3 8.4.10j

Bežné výdavky 80 242 966 -18 400 80 224 566

Kapitálové výdavky 15 918 902 18 400 15 937 302 

Výdavkové finančné operácie 2 301 972 2 301 972 

:2!po'fto�é \ljda��� SP,Cl1.11!1 98 46)3 8!410) 0) 98 46l3 8;40)

Bežný rozpočet -2 949 103 18 400 -2 930 703

Kapitálový rozpočet -15 565 319 -18 400 -15 583 719

Finančné operácie (FO) 18 514 422 o 18 514 422

Hospodárenie celkom - po vylúčení -18 514 422 o -18 514 422
FO 

Hospodárenie celkom - vrátane FO o o o 

2 








