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NÁVRH NA UZNESENIE 
 
Uznesenie č. __/2022 
 
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  
 
 

I.  zobrať  na vedomie  
 

            zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 7/2022 - informatívnu správu  tak, ako  
je predložená 

 
 
 
Dôvodová správa: 
 
Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2022 – 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: 
 

• 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  20 376,- € 
 

(za rok 2022 v celkovej výške 764 829,- €) 
 

• 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 2022 v celkovej výške 120 398,-  €) 
 
Navrhované zmeny sú vypracované na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta.  
 
Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta. 
 
 
Upravený rozpočet po 7. zmene v roku 2022 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo 
výške   101 070 272,- €. 
 
 
 
 
MATERIÁL 

 
 
 



Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 - zmena rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 7 /2022 

Rozpočtovým opatrením č. 7 /2022 

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 20 376,-€

(za rok 2022 v celkovej výške 764 829,- €)

• 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 2022 v celkovej výške 120 398,- €)

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

Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta. 

Rekapitulácia zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2022: 
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