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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje Dodatok č. 1 k uzneseniu č. 48/2016

I.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Dôvodom posunutia výdavku 434 000€ na bezplatnú dopravu pre študentov predbežne na
1.9.2018 je aktuálna akútna rozpočtová situácia mesta Žilina. Mestský rozpočet sa musí
nárazovo vyrovnať s novovzniknutými požiadavkami na rozpočet, medzi ktoré patrí:
-

610 000 € - súdny spor z minulých období so spoločnosťou Mestský investorský
útvar, s.r.o. a s tým spojený exekučný proces
220 000 € - hrozba havarijného stavu na Mestskej krytej plavárni
cca 240 000€ - Dopravný podnik mesta Žiliny a Integrovaný dopravný systém
390 000 € je od 1.9.2017 potrebných aj na 6%-né zvýšenie platov učiteľov, ktoré je
potrebné vykryť z tohoročného rozpočtu, hoci s touto sumou rozpočet nepočítal

Tieto nepredpokladané skutočnosti zastavili hlavnú časť potrebných investícii mesta a ponížili
rezervný fond na úroveň, ktorá ohrozuje riešenie a asanovanie prípadných krízových situácií
a nepredvídateľných prírodných katastrof. Tento doplnok má za úlohu odsunúť financie
určené na zvýšenie komfortu študentov na vhodnejšie obdobie a skôr uprednostniť napr.
zákonné a neodkladné navýšenie miezd učiteľov a navýšenie rezervného fondu.
Komisia dopravy neprijala platné uznesenie.
Komisia školstva a mládeže neprijala platné uznesenie
Komisia finančná neodporúča schváliť.
Mestská rada – do ukončenia termínu odovzdania materiálov nebola zápisnica k dispozícii
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MATERIÁL
Uznesenie č. 48/2016 k Bezplatnej mestskej hromadnej doprave pre všetkých Žilinčanov v
meste Žilina, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 16.05.2016, sa mení
nasledovne:

Dodatok č. 1
k Uzneseniu č. 48/2016

V bode 2 b. sa vypustí dátum “1.9.2017“ a nahradí sa dátumom “1.9.2018“
V bode 3 b. sa nahradí rok “2017“ v obidvoch prípadoch rokom “2018“ . Bod 3 b. bude znieť
po úprave takto:
b. na zabezpečenie bezplatnej dopravy pre študentov o 434 000 € / ročne
1. pre rok 2018 je hodnota zvýšenia príspevku určená pomerovo podľa počtu
mesiacov od 1.9.2018 vo výške 144 000 €.
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