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NÁVRH   UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA – KARLOVA  VES 
  
 

A. schvaľuje 
 

 
zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2013 vo výdavkovej časti 
nasledovne : 
 

- zníženie bežných výdavkov v podprograme 2.1 –Právne služby, úhrada trov konania 
a exekúcie o 2 000,- € 

- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.3 – Činnosť samosprávnych orgánov, 
odmeny poslanci o 21 500,- € 

- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.3 – Činnosť samosprávnych orgánov, 
odvody a poistné poslanci o 7 100,- € 

- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 6.1 – Správa a údržba pozemných 
komunikácií, zimná údržba  o 31 700,- € 

- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 8.1 KCK – tovary a služby  o 5 700,- € 
- zníženie bežných výdavkov v podprograme 8.1 – Majáles, Juniáles o 5 700,- € 
- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 10.1 – Dávky sociálnej pomoci o 500,- € 
- zníženie bežných výdavkov v podprograme 10.4 – Opatrovateľská služba o 8 500,- € 
- zníženie bežných výdavkov v podprograme 11.1. – Správa obce, ostatné všeobecné 

platby o 8 000,- € 
- zníženie bežných výdavkov v podprograme 12.4 –Poľnohospodárstvo – postrek proti 

komárom o 1 400,- €    
- zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 1.5 – Územné plánovanie, projektové 

dokumentácie, obstarávacie činnosti a realizácie stavieb o 38 330,- € 
- zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 – Materské školy o 45 000,- € 

 
 

 
B. schvaľuje 

 
zníženie použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves o 56 920,- € 

 
 

C. splnomocňuje 
 

starostku v predmetnej veci konať 
                                                                                                                  T : 31.12.2013 
 
 
 
Stanovisko komisie bytovej, sociálnej a zdravotnej z rokovania 26.11.2013 k bodu - Rôzne: 
Komisia žiada prednostu pripraviť návrh na zmenu rozpočtu v kapitole 10.1  + 500,-€ 
 
Hlasovanie:   prít.: 6              za: 6         proti: 0                zdržal sa: 0 
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DÔVODOVÁ  SPRÁVA 

 
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2013 

 
 
 
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2013 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 2013 bol schválený uznesením 
miestneho zastupiteľstva č. 404/2013 zo dňa 25.6.2013. Doteraz boli vykonané zmeny na 
základe oznámení o výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a  
zmeny na základe prijatých uznesení miestnym zastupiteľstvom č. 345/2013/F; 434/2013/C 
a 443/2013  
 
V súvislosti s § 12, ods. 3 Zákona č. 583/2004 Z.z.  obce sledujú v priebehu rozpočtového 
roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu  a v prípade potreby vykonávajú zmeny vo svojom 
rozpočte, s cieľom zabezpečiť  VYROVNANOSŤ bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového 
roka.  
Navrhovaná zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2013, 
predkladaná na rokovanie miestneho zastupiteľstva  rieši úpravu v položkách nasledovne  : 
 
PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU : 

- zníženie finančných operácií – použitia rezervného fondu na krytie kapitálových 
výdavkov  

 
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU : 
 

- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 – Právne služby, úhrada trov konania 
a exekúcie 

- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.3 – Činnosť samosprávnych orgánov, 
odmeny poslanci 

- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.3 – Činnosť samosprávnych orgánov, 
odvody a poistné poslanci 

- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 6.1 – Pozemné komunikácie, zimná 
údržba 

- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 8.1 – KCK – tovary a služby 
- zníženie bežných výdavkov v podprograme 8.1 – Majáles, Juniáles 
- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 10.1 – Dávky sociálnej pomoci 
- zníženie bežných výdavkov v podprograme 10.4 – Opatrovateľská služba 
- zníženie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce, ostatné všeobecné 

platby 
- zníženie bežných výdavkov v podprograme 12.4 – Poľnohospodárstvo – postrek proti 

komárom 
- zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 1.5 – Územné plánovanie, zámery, 

štúdie 
- zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 – Materské školy 
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K návrhu príjmovej časti finančných operácií : 
V rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 bola schválená suma na krytie kapitálových 
výdavkov z rezervného fondu vo výške 248 712,- €. Po návrhu zmeny rozpočtu predkladanom 
na rokovanie miestneho zastupiteľstva sú potrebné finančné prostriedky  na krytie 
kapitálových výdavkov nižšie o sumu 56 920,- € 
 
K návrhu výdavkovej  časti bežného rozpočtu : 
V podprograme 2.1 – Právne služby, úhrada trov konania a exekúcie boli schválené finančné 
prostriedky vo výške 3 970,- €. Prostriedky boli stanovené orientačne  nakoľko nebolo možné 
dopredu predpokladať aké súdne spory sa vyskytnú. Keďže sa blíži koniec roka 
nepredpokladáme žeby tieto prostriedky bolo v takejto výške potrebné navrhujeme zníženie 
o sumu 2 000,- € 
Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu v podprograme 2.3 – Činnosť samosprávnych orgánov 
navrhujeme zvýšenie finančných prostriedkov v položke odmeny poslanci  o sumu 21 500,- € 
a následne v položke poistné a odvody poslanci zvýšenie o sumu 7 100,- €. Zvýšenie v týchto 
položkách zohľadňuje skutkový stav, že poslanec Ing. František Koník bol menovaný za 
zástupcu starostky. 
V podprograme 6.1 – Správa a údržba pozemných komunikácií navrhujeme zvýšenie 
v položke zimná údržba o sumu 31 700,- €. Dňa 25.10.2013 bola na stránke mestskej časti 
zverejnená zmluva uzavretá s víťazom elektronickej aukcie na dodávku kompletných služieb 
v rámci zimnej údržby komunikácií. Na základe tejto zmluvy zvyšujeme finančné prostriedky 
v položke zimná údržba, ktoré budú potrebné na zabezpečenie posypového materiálu 
a paušálneho poplatku za mesiac november, vyfakturované ešte v roku 2013.  
V podprograme 8.1 – Kultúra navrhujeme presun finančných prostriedkov vo výške 5 700,- € 
z položky Majáles, resp. Juniáles do položky KCK – tovary a služby. V období máj, jún keď 
sa tradične koná Majáles alebo Juniáles naša mestská časť nemala schválený rozpočet na rok 
2013 a riadila rozpočtovým provizóriom. Referát kultúry sa z tohto dôvody rozhodol 
o minimalistické riešenie a namiesto tejto akcie uskutočnil Rodinný deň Karlovešťanov. 
Nepoužité finančné prostriedky vo výške 5 700,- € navrhol presunúť do položky tovary 
a služby, kde jednak súčasný stav Karloveského centra kultúry si vyžaduje stále vyššie 
náklady a jednak usporadúvanie akcií vo vlastnej réžii si vyžaduje vyššie prostriedky na 
tovary a služby. 
Komisia bytová, sociálna a zdravotná na svojom rokovaní dňa 26.11.2013 požiadala zvýšiť 
rozpočet  v podprograme Dávky sociálnej pomoci o sumu 500,- €, na jednorazové finančné 
výpomoci, ktoré slúžia občanom mestskej časti na prekonanie sociálnej a hmotnej núdze. 
V podprograme 10.4 – Opatrovateľská služba bola okrem iného rozpočtovaná čiastka na 
odľahčovaciu službu, ktorá vyplýva z § 36 zákona o sociálnych službách v znení n.p. a štatútu 
mesta Bratislavy sú mestské časti povinné zabezpečiť umiestnenie žiadateľom o umiestnenie 
do zariadenia opatrovateľskej služby na dobu určitú 3 mesiace. Z dôvodu, že takéto žiadosti 
v priebehu roka naša mestská časť nemala navrhujeme zníženie v tejto položke o sumu 
8 500,- €. 
V podprograme 11.1 -  Správa obce, ostatné všeobecné platby boli rozpočtované finančné 
prostriedky na odstupné a odchodné, ktoré v tomto roku nebudú potrebné navrhujeme 
zníženie v tejto položke o sumu 8 000,- € 
V podprograme 12.4 – Poľnohospodárstvo – postrek proti komárom navrhujeme zníženie 
o sumu 1 400,- €, ktoré naša mestská časť ušetrila, nakoľko postrek proti komárom realizoval 
magistrát hlavného mesta, a naša mestská časť sa podieľala sumou 5 247,-€. 
 
K návrhu výdavkovej  časti kapitálového rozpočtu : 
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Pri zostavovaní kapitálového rozpočtu na rok 2013 bola okrem iných v podprograme 1.5 
Územné plánovanie, projektové dokumentácie, obstarávacie činnosti a realizácie stavieb 
plánované sumy na ÚPN-Z Karloveská zátoka, spracovanie ÚPD 20 000,- € ; ÚPN-Z Karlova 
Ves – západná hranica, obstarávanie ÚPD 3 850,- € a ÚPN-Z Karlova Ves – západná hranica 
spracovanie ÚPD 20 000,- €. 

1. ÚPN-Z Karloveská zátoka, spracovanie ÚPD – Finančné prostriedky na spracovanie 
územného plánu zóny na základe uznesení č. 104/2011, 105/2011, 155/2011 boli 
upravené v zmysle zmluvy č. 008 041 0613 podpísanej so spracovateľom ÚPD na 
základe najnižšej cenovej ponuky. Navrhujeme zníženie v tejto položke o sumu 
14 480,- € 

2. ÚPN-Z Karlova Ves – západná hranica , obstarávanie a spracovanie ÚPD Finančné 
prostriedky na obstarávanie a spracovanie územného plánu zóny na základe uznesenie 
č. 162/2011. V súčasnosti na základe rokovaní hlavného mesta so spoločnosťou 
Kráľova hora, s.r.o nemá spracovávanie predmetných činností v dotknutej lokalite 
opodstatnenie (bolo dosiahnuté zamedzenie stavebnej činnosti v lokalite Kráľova hora, 
hlavné mesto uzatvorilo so spoločnosťou Kráľova hora, s.r.o. zmluvu o prevode 
pozemkov). Miestne zastupiteľstvo našej mestskej časti odsúhlasilo uznesením č. 
454/2013 ukončenie prác a na obstarávaní a spracovaní ÚPD. Navrhujeme zníženie 
plánovaných finančných prostriedkov o sumu spolu 23 850,- € 

V podprograme 7.1 Materské školy navrhujeme zníženie kapitálových výdavkov v položke 
MŠ výmena okien o sumu 45 000,- €, ktoré sa naša mestská časť ušetrila vďaka elektronickej 
aukcii na výber dodávateľa.  
 
Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu : 
 
  Schválený Návrh Návrh  
PRÍJMY rozpočet  na zmenu na úpravu 
  na r.2013 (+) (-) RO na 2013  
        
Finančné operácie :       
Prevod z rezervného fondu  na krytie 
kapitálových výdavkov 248 712 - 56 920     191 792    
        
Finančné operácie spolu 248 712 - 56 920      191 792    
 
Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu 
 
pro- pod-   Schválený Návrh  Návrh  
gram pro- Ukazovateľ rozpočet  na zmenu na úpravu 

  gram   na r.2013 (+) (-) 
RO na 
2013 

           
  Bežné výdavky    

2 2.1 
Právne služby –  
úhrada trov konania a exekúcie 3 970 - 2 000 1 970 

2 2.3 Činnosť SO – odmeny poslanci 60 300 + 21 500 81 800 
2 2.3 Činnosť SO – odvody a poist.poslanci 21 100 + 7 100 28 200 
6 6.1 Zimná údržba 178 000 + 31 700 209 700 
8 8.1 KCK – tovary a služby 13 000 + 5 700 18 700 
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8 8.1 Majáles, Juniáles 8 000 - 5 700 2 300 
10 10.1 Dávky sociálnej pomoci 10 000 + 500 10 500 
10 10.4 Opatrovateľská služba 17 000 - 8 500 8 500 
11 11.1 Správa obce – ostatné všeobec.platby 57 900 - 8 000 49 900 
12 12.4 Poľnohosp. – postrek proti komárom 6 700 - 1 400 5 300 
  Spolu – bežné výdavky 375 970 + 40 900 416 870 
      
  Kapitálové výdavky    
1 1.5 Územné plánovanie- projektové dok. 153 678 - 38 330 115 348 
7 7.1 Materské školy 130 400 - 45 000 85 400 
  Spolu – kapitálové výdavky 284 078 -  83 330 200 748 
      
  SPOLU – BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ 660 048 - 42 430 617 618 

 
 
Rekapitulácia zmien rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2013 
 
  Schválený Návrh  Návrh  

Ukazovateľ rozpočet  na zmenu na úpravu 

  na r.2013 (+) (-) 
RO na 
2013 

        
Bežné príjmy 8 650 625 0 8 650 625 
Bežné výdavky 8 574 891 + 40 900 8 615 791 
Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu + 75 734 - 40 900 + 34 834 
        
Kapitálové príjmy 78 000 0 78 000 
Kapitálové výdavky 408 218 - 83 330 324 888 
Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu - 330 218 + 83 330 - 246 888 
        
Príjmové finančné operácie 329 334 - 56 920 272 414 
Výdavkové finančné operácie 60 360 0 60 360 
Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií + 268 974 0 + 212 054 
        
Príjmy - bez finančných operácií 8 728 625 0 8 728 625 
Výdavky bez finančných operácií 8 983 109 - 42 430 8 940 679 
Výsledok hospodárenia bez finančných 
operácií - 254 484  + 42 430 - 212 054 
        
Príjmy spolu 9 057 959 - 56 920 9 001 039 
Výdavky spolu 9 043 469 - 42 430 9 001 039 
Výsledok hospodárenia       
Prebytok (+) schodok (-) + 14 490 - 14 490 0 
     
 
Spracoval : Mgr. Mária Pástorová 
V  Bratislave, 04.12.2013 


