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g) Je presvedčené, že agresiu voči Ukrajine väčšina ruského národa neschvaľuje,
a preto si nezaslúži, aby rozhodnutia ruskej vlády viedli krajinu do
medzinárodnej izolácie a ekonomickej krízy.

h) Stojí pri občanoch Ukrajiny a podporuje JeJ demokraticky zvolených
zástupcov.

II. žiada

1. prednostu Mestského úradu v Žiline, aby v lehote do 1 O dní od právoplatnosti
uznesenia zverejnil na úradnej tabuli mesta a médiách potrebné informácie, ktoré
budú slúžiť obyvateľom mesta v prípade evakuácie, a to najmä:

a) mapové zobrazenie CO krytov, spádové oblasti CO krytov, kto bude
zodpovedný za otvorenie a správu CO krytov počas vojnového konfliktu alebo
ekologickej katastrofy (napr. únik radiácie), kontakty na tieto osoby, 

b) ako majú občania postupovať pri využití CO krytov, čo si občania majú
zobrať do CO krytu a pod.,

c) kontakt na zodpovednú osobu, ktorá bude poskytovať aktuálne informácie a
koordináciu v prípade vojnového konfliktu alebo ekologickej katastrofy,

d) zásady správania sa a vykonanie postupov a činností pri vzniku
mimoriadnych udalostí spôsobených rôznymi zdrojmi ohrozenia (vojnový
konflikt, únik radiácie a pod.) na území mesta Žilina,

e) aktuálne kontakty na všetky silové, zdravotné, sociálne, záchranné,
humanitárne a iné zložky zasahujúce v prípade vojnového konfliktu alebo
ekologickej katastrofy.

III. schvaľuje

1. zmenu rozpočtu na rok 2022 uvedenú v tabuľke:
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6 640 Nadácia mesta Žilina 

1 630 Podporná činnosť - správa mesta - tovary a služby 

presuny(+/-), 
navýšenie/ 

zníženie 
rozpočtových 
prostriedkov 

20 OOO€ 

- 20 OOO€

Peniaze budú použité výlučne na elimináciu rizík, sociálnu, zdravotnú a humanitárnu pomoc
v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine, a to len a len na území mesta Žiliny.

Za správnosť výpisu: Terézia Cibulková
Výpis vyhotovený: 14.03.2022 „9-

Mgr. Peter Fiabáne, v. r.
primátor mesta Žilina



Upravený 
rozpočet 2022         
po 2. zmene 

RO č. 3/2022    
Upravený 

rozpočet 2022         
po 3. zmene 

82 106 001 0 82 106 001
320 000 0 320 000

13 506 804 0 13 506 804

95 932 805 0 95 932 805
81 613 909 0 81 613 909
10 350 682 0 10 350 682

3 968 214 0 3 968 214

95 932 805 0 95 932 805
492 092 0 492 092

-10 030 682 0 -10 030 682
9 538 590 0 9 538 590

-9 538 590 0 -9 538 590

0 0 0

Finančné operácie (FO)

Rozpočtové výdavky spolu

Kapitálové výdavky 
Výdavkové finančné operácie

SUMARIZÁCIA    (v €)

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet

Upravený rozpočet po 3. zmene v roku 2022, 
 v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 69/2022 - bod III.  zo dňa 07.03.2022

Mesto Žilina

Hospodárenie celkom - vrátane FO

Bežné príjmy 
Kapitálové príjmy 
Príjmové finančné operácie

Bežné výdavky 

Rozpočtové príjmy spolu

Hospodárenie celkom - po vylúčení FO
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