
(Návrh)

Štatút 
Fondu zelene a ochrany prírody

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  (ďalej  len  „miestne
zastupiteľstvo“) v súlade s § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov

schvaľuje

Štatút Fondu zelene a ochrany prírody  mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

§ 1
Úvodné ustanovenie

Fond  zelene  a  ochrany  prírody  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  (ďalej  len  “fond“)
je zriadený miestnym zastupiteľstvom ako účelový mimorozpočtový peňažný fond za účelom
úhrady nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny a ochranu prírody na území mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej  len “mestská časť“).

§ 2
Správa fondu

1.  Správu fondu vykonáva starosta mestskej časti (ďalej len „starosta“).
2.  Poradným orgánom starostu pre tvorbu a využívanie fondu je Rada fondu zelene a    

 ochrany prírody (ďalej len „rada“).
3. O použití fondu rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

§ 3
Pôsobnosť starostu pri správe fondu

Starosta pri správe fondu plní nasledovné úlohy:

a) rieši základné otázky použitia prostriedkov fondu,
b) predkladá  miestnemu  zastupiteľstvu  návrh  na  čerpanie  prostriedkov  fondu  na

jednotlivé práce spojené s ochranou prírody a starostlivosťou o dreviny rastúce na
území mestskej časti,

c) kontroluje použitie z fondu poskytnutých prostriedkov.
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§ 4
Rada 

1.    Členov rady na návrh starostu volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo.
2. Rada sa skladá z predsedu a štyroch ďalších členov.
3. Členstvo v rade je čestné a vykonáva sa bez nároku na odmenu.

 § 5
     Pôsobnosť rady 

      Rada plní najmä tieto úlohy:

a) prerokúva zásadné otázky tvorby a využitia prostriedkov fondu,
b) kontroluje použitie poskytnutých prostriedkov,
c) v súlade s účelovým určením fondu navrhuje potrebné opatrenia a ich  zabezpečenie

                prostriedkov fondu,
            d) prerokúva návrh rozpočtu a návrh záverečného účtu fondu.

§ 6
Zasadnutia rady 

1. Rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz ročne.
2. Zasadnutie rady zvoláva a vedie starosta, ktorý zároveň aj určuje program rady.
3. Rada je spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej

členov.
4. Uznesenie rady sa prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
5. O každom zasadnutí rady sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje starosta.

§ 7
Rozpočet fondu a záverečný účet

1. Rozpočet  fondu  na  každý  kalendárny  rok  predkladá  rada  na  posúdenie  starostovi  
najneskôr v októbri predchádzajúceho roku.

2. Po  prerokovaní  návrh  rozpočtu  v  rade  a  v  miestnej  rade  starosta  predkladá  návrh  
rozpočtu fondu na nasledujúci kalendárny rok miestnemu zastupiteľstvu na schválenie  
najneskôr v decembri predchádzajúceho roku.

3. Prostriedky získané v zmysle § 8 písm. a) tohto štatútu sú evidované osobitne.
4. Plán tvorby a použitia prostriedkov je súčasťou tvorby rozpočtu na príslušné rozpočtové

obdobie.   
5. Návrh záverečného účtu fondu predkladá starosta na schválenie miestnemu zastupiteľstvu

po prerokovaní v rade a v miestnej rade najneskôr do 30. 06. nasledujúceho roka.
6.   Výsledok hospodárenia fondu je súčasťou záverečného účtu mestskej časti.
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§ 8
Príjmy fondu

Príjmami fondu sú najmä:

a) finančná  náhrada  za  výrub drevín  v zmysle  §  48  zákona  č.  543/2002  o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

b) príspevky investorov na zlepšenie kvality životného prostredia,
c) účelové dary a príspevky od fyzických a právnických osôb,
d) výnosy z prostriedkov fondu,
e) iné príjmy.

§ 9
Použitie prostriedkov fondu

1. Prostriedky fondu sa použijú podľa rozpočtu schváleného miestnym zastupiteľstvom.
2. Prostriedky fondu  získané v zmysle  §  8  písm.  a)  tohto  štatútu je  prípustné  použiť  v

zmysle § 48 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
na nasledovné účely:

a) na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na území mestskej
časti,

b) na výsadbu drevín na území mestskej časti,
c) na revitalizáciu drevín na území mestskej časti.

3.  Prostriedky získané z iných zdrojov je možné použiť na:

a) ochranu prírody,
   b) propagácia ochrany prírody,

c)  environmentálnu výchovu a vzdelávanie,
d)  ochranu ohrozených živočíchov a rastlín.

4.    Prostriedky fondu možno použiť len na účely, na ktoré boli poskytnuté.
5.    Rada je oprávnená kontrolovať v súčinnosti s miestnym úradom použitie poskytnutých 
        prostriedkov, čím nie je dotknuté právo kontroly miestneho kontrolóra.
6.    Prostriedky fondu sa vedú na osobitnom účte mestskej časti v peňažnom ústave.
7.    Zostatok peňažných prostriedkov po finančnom zúčtovaní ku koncu roka neprepadá.
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§ 10
Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2017.
2. Zrušuje  sa  Štatút  Fondu  zelene  a  ochrany  prírody  schválený  uznesením  miestneho

zastupiteľstva č. 66/2015 zo dňa 5. 5. 2015.
3. Tento štatút bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. … dňa … .

   Dana Čahojová
                                                                                             starostka
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