
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA VES 
(7. volebné obdobie) 

 
 
 
 
 

Materiál na 15. zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 14.06.2016 

 
 
 
 

Návrh č. 1 na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2016 -  
riešenie havarijného stavu bazéna v ZŠ na Majerníkovej ul. a dofinancovanie ZŠ 

Veternicová 
 
 
Predkladateľ: Spracovateľ: 
 

JUDr., PhDr. Branislav Záhradník Mgr. Mária Pástorová 
zástupca starostky                                                 ekonomické oddelenie 
 
 
 
 
 
Prerokované: 
 

- v miestnej rade 14.06.2016 miestna rada prerokovala materiál 
 a odporúča 
 predložiť ho do miestneho zastupiteľstva 
 
 
 
 
 
- v komisii ŠMŠ         07.06.2016 
- v komisii F               09.06.2016 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
 

Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu 
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NÁVRH   UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA – KARLOVA  VES 
 
 

A. schvaľuje 
 
1. použitie rezervného fondu mestskej časti na dofinancovanie ZŠ Veternicova vo výške 

46 687 EUR 
2. presun finančných prostriedkov vo výške 200 000 EUR z rezervného fondu mestskej 

časti do fondu opráv škôl a školských zariadení mestskej časti 
 

B. schvaľuje 
 

zmenu tvorby a čerpania Fondu opráv škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves na rok 2016 nasledovne: 

1. príjem finančných prostriedkov do fondu opráv škôl a školských zariadení vo výške 
200 000 EUR z rezervného fondu mestskej časti 

2. použitie finančných prostriedkov fondu vo výške 200 000 EUR na financovanie 
projektu havarijného stavu bazéna v ZŠ na Majerníkovej ulici 

3. zníženie čerpania finančných prostriedkov fondu na  rekonštrukciu hygienických 
zariadení v II. etape v ZŠ Majerníkova  o sumu 5 000 EUR 

4. zvýšenie čerpania finančných prostriedkov fondu na opravu zatekajúcej strechy na 3. 
poschodí v ZŠ Karloveská 61 o sumu 7 000 EUR 

 
 
 
 

DÔVODOVÁ  SPRÁVA 
 

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2016 
 
 
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2016 sa predkladá 
na rokovanie miestneho zastupiteľstva v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
Rozpočet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2016 bol schválený uznesením 
miestneho zastupiteľstva č. 156/2015 zo dňa 21.12.2015. Doteraz boli vykonané zmeny na 
základe oznámení o výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, 
grantov a na základe rozpočtového opatrenia starostky č. 1/2016, 2/2016  a 3/2016.  
  
Navrhovaná zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2016, 
predkladaná na rokovanie miestneho zastupiteľstva  rieši úpravu nasledovne  : 

1. odstránenie havarijnej situácie školského bazéna v ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. 
2. zmenu rozpočtu Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves 
3. dofinancovanie ZŠ Veternicová 20,  do 31.8.2016 
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Add.1 
Zámerom projektu školského bazéna je realizácia udržiavacích prác s cieľom odstránenia 
havarijnej situácie a naplnenia požiadaviek bezpečného prevádzkovania bazéna. 
Cieľom projektu je sprevádzkovanie v súčasnosti nefunkčného školského a výučbového 
bazéna. 
Obsahom projektu je realizácia zásahov nevyhnutných pre uvedenie bazéna do prevádzky 
a jeho následné bezproblémová, ekonomicky udržateľné a efektívne prevádzkovanie : 

- revitalizácia bazénovej haly so zázemím, s novými elektrickými rozvodmi a novým 
osvetlením vnútorných priestorov úspornými svietidlami, vrátane nových podláh 
a obkladov, 

- realizácia novej vzduchotechniky, nového ohrevu prívodného vzduchu a nového 
vetrania, resp. odvlhčenia bazénovej haly, nových rozvodov vzduchotechniky 
v bazénovej hale a hygienicko-sociálnom zázemí bazéna, 

- obnova povrchu bazéna a realizácia nových prelivových, resp. prepadových žľabov 
- obnova povrchu malého bazénika a jeho revitalizácia na výučbový bazén plávania pre 

malé deti, 
- obnova hygienicko-sociálneho zázemia bazéna (šatne, umyvárne, WC a ďalšie), 
- bazén bude riešený ako bezbariérový, zrealizujú sa doplňujúce bezbariérové prvky 

(WC pre imobilných), 
- bazén so zázemím (šatne, umyvárne, sociálne zariadenia a ďalšie) bude prevádzkovo 

oddelený od budov základnej školy, bude vybavený vlastným meraním odberu energií, 
vody, tepla a pod., 

Predpokladaná hodnota realizácie prác je vo výške 600 000,- €. 
Vzhľadom k tomu, že mestská časť požiada o pridelenie finančných prostriedkov na riešenie 
havarijnej situácie ministerstvo školstva, je potrebné vyčleniť z nášho rozpočtu čiastku ako 
spoluúčasť mestskej časti na financovaní tohto projektu. Tieto finančné prostriedky vo výške 
200 000,- € navrhujeme vyčleniť z Fondu opráv škôl a školských zariadení mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves, do ktorého budú tieto prostriedky presunuté z Rezervného fondu 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 
 
Add.2 
Zmena tvorby a použitia Fondu opráv škôl a školských zariadení  je predkladaná v súvislosti 
s predchádzajúcim bodom, t. j spoluúčasti na financovaní havarijného stavu bazéna v sume 
200 000,- €, ale aj v  súvislosti s potrebou úpravy jednotlivých položiek čerpania fondu a to : 

- zníženie finančných prostriedkov na  rekonštrukciu hygienických zariadení v II. etape 
v ZŠ Majerníkova  o sumu 5 000,- € 

- zvýšenie finančných prostriedkov na opravu zatekajúcej strechy na 3. poschodí v ZŠ 
Karloveská 61 o sumu 7 000,- € 

 
Add.3 
Riaditeľka ZŠ Veternicová 20 – Mgr. Katarína Belegišanin doručila dňa 30.5.2016 na 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Karlova Ves žiadosť o dofinancovanie miezd 
zamestnancov školy  a s tým súvisiacich odvodov do poisťovní a prevádzkových nákladov 
školy za obdobie do 31.8.2016. Škola má nepostačujúci rozpočet z dôvodu nízkeho počtu 
žiakov (normatívne financovanie na žiaka), ktoré nepokrýva základné potreby školy. 
Z dôvodu ohrozenia prevádzky školy, a tým aj výchovno-vzdelávacieho procesu, žiada 
o vyriešenie tejto veľmi nepriaznivej situácie. 
Prílohou tohto materiálu sú žiadosti riaditeľky školy s vyčíslením potreby dofinancovať 
osobné náklady vo výške 21 150,- € a dofinancovať prevádzkové náklady, u ktorých je 
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k dátumu 27.5.2016 skutočná potreba 12 983,63€ (zoznam neuhradených faktúr), 
a predpoklad prevádzkových nákladov do 31.8.2016 je 12 553,- €.  
Celkové náklady potrebné na dofinancovanie ZŠ Veternicová 20 do 31.8.2016 predstavujú : 

- osobné náklady – 21 150,- € 
- prevádzkové náklady – 25 536,63 € 

Finančné prostriedky na dofinancovanie ZŠ Veternicová 20, spolu vo výške 46 686,63 € 
navrhujeme presunúť  z rezervného fondu mestskej časti do programu 7.2 Základné školy – 
dofinancovanie ZŠ Veternicová. 
 
 
Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu 
 
pro- pod-   Schválený Návrh  Návrh  
gram pro- Ukazovateľ rozpočet  na zmenu na úpravu 

  gram   na r.2016 (+) (-) 
RO na 
2016 

           
  Bežné výdavky    
7 7.2 ZŠ Veternicova - dofinancovanie 0 + 46 687 46 687 
  Spolu – bežné výdavky 0 + 46 687 46 687 
      
  Kapitálové výdavky    
  Spolu – kapitálové výdavky 0 + 0 0 
      
  Spolu –  bežné a kapitálové výdavky 0 + 46 687 46 687 

 
 
Rekapitulácia zmien rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2016 
 
  Schválený Návrh  Návrh  

Ukazovateľ rozpočet  na zmenu na úpravu 
  na r.2016 (+) (-) RO na 2016 
        
Bežné príjmy 10 100 981  10 100 981 
Bežné výdavky 9 800 090 + 46 687 9 846 777 
Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu + 300 891 - 46 687 + 247 204 
        
Kapitálové príjmy 12 000 0 12 000 
Kapitálové výdavky 205 284 0 205 284 
Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu - 193 284 0 - 193 284 
        
Príjmové finančné operácie 60 360 + 46 687 107 047 
Výdavkové finančné operácie 60 360 0 60 360 
Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií 0 + 46 687 + 46 687 
        
Príjmy - bez finančných operácií 10 112 981 0 10 112 981 
Výdavky bez finančných operácií 10 005 374 + 46 687 10 052 061 
Výsledok hospodárenia bez finančných + 107 607  - 46 687 + 60 920 
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operácií 
        
Príjmy spolu 10 173 341 + 46 687 10 220 028 
Výdavky spolu 10 065 734 + 46 687 10 112 421 
Výsledok hospodárenia       
Prebytok (+) schodok (-) + 107 607 0 + 107 607 
     
 
 
Návrh na zmenu Fondu opráv škôl a školských zariadení 
 
  Schválený Návrh  Návrh  

Ukazovateľ rozpočet  na zmenu na úpravu 

  na r.2016 (+) (-) 
fondu na 

2016 
Tvorba fondu :    
Prevod z rezervného fondu 0 + 200 000 200 000 
    
Použitie fondu :    
Spoluúčasť MČ na financovaní projektu bazéna 0 + 200 000 200 000 
ZŠ Majerníkova – rekonštrukcia hyg. zariadení 80 000 - 5 000 75 000 
ZŠ Karloveská – oprava zatekajúcej strechy  35 000 + 7 000 42 000 
    
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2016 pred zmenou   8 154 
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2016 po zmene   6 154 
 
Spracoval : Mgr. Mária Pástorová 
V  Bratislave, 03.06.2016 


