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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje:
1. zmenu zásad použitia pohotovostných zdrojov z rozpočtu mesta Žilina pre
výbory mestských častí na rok 2017, a to zmenou termínu na predkladanie
originálu žiadostí, doručených do podateľne Mestského úradu v Žiline najneskôr
do 20.10.2017 pri žiadostiach týkajúcich sa výhradne drobných investícií
(kapitálové výdavky).

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Aktuálna prax preukázala, že čerpanie prostriedkov pohotovostných zdrojov z rozpočtu
mesta Žilina pre výbory mestských častí na rok 2017 je značne obmedzené pôvodne
schváleným návrhom, z dôvodu určenia termínu predkladania žiadostí. Jedná sa o drobné
investície, ktorých obstaranie nemôže spôsobiť výrazné časové obmedzenie pri ich realizácií
a teda nie je dôvod tento termín neposunúť tak, ako je uvedené v uznesení.
Tento materiál nemá dopad na rozpočet, vytvára podmienky na jeho dočerpanie.
MATERIÁL
Z dôvodu požiadavok občanov mesta a potreby čerpania kapitálovej časti prostriedkov
z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory mestských častí na rok 2017, navrhujem
predĺžiť termín predkladania žiadostí na čerpanie tejto časti rozpočtu do termínu
20.10.2017. Toto predĺženie termínu vytvorí predpoklad pre lepšie čerpanie prostriedkov
rozpočtu pre jednotlivé mestské časti, vytvorením dodatočného časového priestoru na
vypracovanie, schválenie a predloženie žiadostí poslancov mestských častí. Takéto predĺženie,
nemôže mať zásadný vplyv na čerpanie prostriedkov rozpočtu, aj s ohľadom na nutnosť
verejného obstarávania. Takýto dodatočne vytvorený časový rámec, nemá slúžiť
k predkladaniu takých žiadostí, ktoré by už nebolo možné logicky zrealizovať, ale na
predkladanie žiadostí na skutočne drobné investície. Má sa jednať o investície, ktorých proces
obstarania a dodania (vrátane montáže), je možné, aj po predchádzajúcej dohode s vecne
príslušnými odbormi mestského úradu, realizovať technicky aj finančne, najneskôr do
15.12.2017.

