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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2019
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. primátor mesta môže v mimoriadnych prípadoch rozhodnúť o zmene rozpočtu mesta
Žilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, ktorým je:
a) v príjmovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov
medzi jednotlivými podpoložkami ekonomickej rozpočtovej klasifikácie,
pričom sa nezmení celková výška príjmov rozpočtu mesta,
b) vo výdavkovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov
v rámci jednotlivých programov programového rozpočtu do výšky 5 % zo
schváleného rozpočtu mesta Žilina za celý kalendárny rok, zníženého o príjmy
z finančných operácií, grantov a transferov, pričom sa nezmení celková výška
výdavkov programu,
c) vo výdavkovej časti rozpočtu presun medzi jednotlivými programami
programového rozpočtu do výšky 500 000,-€ za celý kalendárny rok, pričom
sa nezmení celková výška výdavkov rozpočtu mesta.
2. primátor mesta po rozhodnutí o zmene rozpočtu mesta Žilina v priebehu rozpočtového
roka rozpočtovým opatrením v príjmovej alebo výdavkovej časti, v zmysle tohto
uznesenia, predloží o tom správu na vedomie Mestskému zastupiteľstvu v Žiline a to
na jeho najbližšom zasadnutí.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Toto uznesenie sa navrhuje prijať z dôvodu zvýšenia flexibility a operatívnosti činnosti mestského
úradu. Materiál bol prerokovaný v Komisii finančnej a majetkovej so záverom, že komisia
s predloženým materiálom nesúhlasí.
MATERIÁL
Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný: - celkové rozpočtové
príjmy sú v objeme 73 594 467,- € - celkové rozpočtové výdavky sú v objeme 73 594 467,- €.
Základná terminológia programového rozpočtovania (so stručnou charakteristikou jednotlivých
pojmov):
Program
 Je súhrn (skupina) navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na
splnenie definovaných cieľov a zámerov.
 Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú
vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod).
 Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený: a) časovo ohraničený program
má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu
časovo ohraničené b) časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať
podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo
ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené
 Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a (alebo) projekty (ďalej
len „ časti programu “).
 Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele
 Každý program má priradený stručný, výstižný názov.
Podprogram
 je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napríklad v rámci
programu Vzdelávanie môže byť podprogram Materské školy a podprogram Základné školy)
 podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá reprezentuje ucelenú časť programu a
špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu
 každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.
Pre roky 2019-2021 je rozpočtovaných 13 programov:
1. Plánovanie, manažment, kontrola
2. Podporná činnosť
3. Rozvojové projekty
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť
6. Odpadové hospodárstvo
7. Doprava a miestne komunikácie
8. Vzdelávanie
9. Kultúra a cestovný ruch
10. Šport
11. Prostredie pre život
12. Bývanie

13. Sociálne služby
Návrh na určenie právomoci primátora predpokladá, že primátor bude môcť v mimoriadnych
a opodstatnených prípadoch v príjmovej časti rozpočtu rozpočtovým opatrením presúvať
rozpočtovaných finančné prostriedky medzi jednotlivými podpoložkami ekonomickej rozpočtovej
klasifikácie, pričom sa nezmení celková výška príjmov rozpočtu mesta.
Návrh predpokladá, že primátor bude môcť v mimoriadnych a opodstatnených prípadoch vo
výdavkovej časti rozpočtu rozpočtovým opatrením presúvať rozpočtované finančné prostriedky
v rámci jednotlivých programov programového rozpočtu do výšky 5 % zo schváleného rozpočtu
mesta Žilina za celý kalendárny rok, zníženého o príjmy z finančných operácií, grantov
a transferov, pričom sa nezmení celková výška výdavkov programu.
Návrh predpokladá, že primátor bude môcť v mimoriadnych a opodstatnených prípadoch vo
výdavkovej časti rozpočtu rozpočtovým opatrením presúvať rozpočtované finančné prostriedky
medzi jednotlivými programami programového rozpočtu do výšky 500 000,-€ za celý kalendárny
rok, pričom sa nezmení celková výška výdavkov rozpočtu mesta.
Primátor mesta po rozhodnutí o zmene rozpočtu mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka
rozpočtovým opatrením v príjmovej alebo výdavkovej časti, v zmysle tohto uznesenia, predloží o
tom správu na vedomie Mestskému zastupiteľstvu v Žiline a to na jeho najbližšom zasadnutí.

