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Materiál na 22. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 13.12.2016

Mimorozpočtové fondy mestskej časti- aktualizácia štatútov

Predkladateľ:  Spracovateľ  :
JUDr. PhDr. Branislav Záhradník Mgr. Ervín Paradi
zástupca starostky                                                      oddelenie právne a majetkové

Prerokované : 
- v miestnej rade                29.11.2016                    miestna rada prerokovala materiál   
                                                                                   a odporúča materiál 
                                                                                   predložiť na zasadnutie miestneho                 
                                                                                   zastupiteľstva vo verzii prijatej                  
                                                                                   predkladateľom v autoremedúre

- v komisii      RPHSR     21.11.2016
-  v komisii      F               24.11.2016

Materiál obsahuje:

Návrh uznesenia
Dôvodovú správu
Stanoviská komisií
Návrh nových štatútov



NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA  VES

A) schvaľuje

1. Štatút Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
2. Štatút Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
3. Štatút Cestného fondu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
4. Štatút Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
5. Štatút Fondu tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
6. Štatút Fondu zelene a ochrany prírody mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

B) volí

1. ako 5. člena Rady rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti Bratislava-
    Karlova Ves: ……….
     

2. ako 5. člena Rady fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Karlova Ves :
    ………….

3. členov Rady cestného fondu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
    ……….
    ……….
    ……….
    ……….
    ……….

4. členov Rady fondu zelene a ochrany prírody mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
     ……….
     ……….
     ……….
     ……….
     ……….

5. do funkcií predsedov rád fondov:

    a) predseda Rady fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti Bratislava-
        Karlova Ves  ………….
    b) predseda Rady Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ………….
    c) predseda Rady Cestného fondu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ………….
    d) predseda Rady fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava-
        Karlova Ves ………….
    e) predseda Rady fondu tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
        ………….
    f) predseda Rady fondu zelene a ochrany prírody mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
        ………….



DÔVODOVÁ   SPRÁVA

Obsahom  predkladaného  materiálu  sú  návrhy  nových  štatútov  šiestich
mimorozpočtových peňažných fondov, ktoré sú v súčasnosti zriadené mestskou časťou.

Podľa  §  15  ods.  1  zákona  č.  583/2004  Z.  z.  o  rozpočtových  pravidlách  územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy“) obec môže vytvárať  peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä
prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok, prostriedky získané z rozdielu  medzi výnosmi a
nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení, zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich
rozpočtových  rokov  a  zostatky  príjmových  peňažných  operácií  s  výnimkou  zostatkov
nepoužitých návratných zdrojov financovania. 

Podľa  §  15  ods.  2  zákona  o  rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  zostatky
peňažných  fondov  koncom roka  neprepadajú.  O  použití  peňažných  prostriedkov  rozhoduje
obecné zastupiteľstvo.

Podľa § 15 ods. 2 písm. e) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení  neskorších predpisov  miestnemu  zastupiteľstvu  je  vyhradené  zriaďovať  a
zrušovať účelové mimorozpočtové fondy.

V nadväznosti na vyššie uvedené, predkladáme aktualizované znenia štatútov všetkých
mestskou  časťou  zriadených  účelových  mimorozpočtových  fondov  a  to  najmä  s  cieľom
zosúladenia pravidiel postavenia, činnosti, zloženia a kreovania orgánov fondov- starostu a rady
v jednotlivých štatútoch. 

Platné štatúty vymedzujú  pravidlá upravujúce orgány fondov nejednotne,  predovšetkým
pokiaľ ide o zloženie a spôsob kreovania rady ako poradného orgánu starostu pri správe fondu.
Pri dvoch fondoch (Cestný fond mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,  Fond zelene a ochrany
prírody mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves) vykonávajú  doteraz pôsobnosť  rady komisie
miestneho zastupiteľstva, pri ostatných štyroch fondoch boli miestnym zastupiteľstvom zvolené
rady fondov. Taktiež je potrebné podčiarknuť, že v súčasnosti platia výrazne rozdielne pravidlá
ohľadom pravidiel rokovania, činnosti a vymedzenia úloh rady, pričom je potrebné tieto pravidlá
zosúladiť.

V nadväznosti na zámer zjednotiť spôsob kreovania a zloženie rád jednotlivých fondov,
predkladáme návrh na doplnenie dvoch rád fondov o jedného člena (Rada fondu rozvoja športu a
telovýchovných zariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,  Rada fondu rozvoja bývania
mestskej časti Bratislava-Karlova  Ves) a  predsedov rád, podľa navrhovaného  znenia  nových
štatútov.  Taktiež je potrebné v prípadoch, kde funkciu rady plnila doposiaľ komisia miestneho
zastupiteľstva,  zvoliť príslušnú radu v súlade s novým znením štatútu (Rada cestného fondu
mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,  Rada fondu zelene  a  ochrany  prírody mestskej  časti
Bratislava-Karlova Ves).

Taktiež sa na základe prekladaného materiálu prispôsobuje znenie štatútov jednotlivých
mimorozpočtových peňažných fondov požiadavkám platnej  právnej úpravy-  najmä  zákona o
rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy,  pričom  tam,  kde  to  platná  právna  úprava
umožňuje, ustanovenia štatútov, ktoré vymedzujú príjmy a spôsob použitia prostriedkov fondov
zostali nezmenené.

  

V Bratislave,  6.12.2016   



Stanoviská komisií k materiálu Mimorozpočtové fondy mestskej časti- aktualizácia štatútov.

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 24.11.2016:

Finančná komisia odporúča spracovať materiál s návrhom zrušenia mimorozpočtových fondov,
s výnimkou fondu tepelného hospodárstva k 31.12.2016 a vysporiadaním zostatkov s rozpočtom
mestskej časti, resp. rezervným fondom, pričom úlohy Rady fondov zabezpečiť prostredníctvom
poradných orgánov starostky mestskej časti

Prít. : 7                   Za : 1                       Proti : 1                      Zdržal sa : 5

 

Finančná komisia odporúča schváliť aktualizáciu štatútov s doplnením mien do Rady fondov

Prít. : 7                   Za : 5                       Proti : 1                      Zdržal sa : 1

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo
dňa 21.11.2016:

Mimorozpočtové fondy mestskej časti- aktualizácia štatútov   

Komisia  RPHSR  materiál  odporúča  na  prerokovanie  do  MiZ  s  personálnym  návrhom
jednotlivých členov fondov  

Za: 5                                       Proti: 0                                               Zdržal sa: 0


