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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 v príjmovej časti 
nasledovne : 

- zvýšenie dane za zaujatie verejného priestranstva o  7 000,- € 
- zvýšenie v položke správne poplatky, stavebný úrad o 9 000,- € 
- zvýšenie v položke poplatky za zabezpečenie občianskych obradov vyúčtovaných 

iným mestským častiam o 1 600,- € 
- zvýšenie v položke finančná náhrada za výrub stromov o 25 450,- € 

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

- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.3 – Činnosť samosprávnych orgánov, 
stenografické záznamy o 3 000,- € 

- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 6.1 – Správa a údržba pozemných 
komunikácií, zimná údržba  o 30 000,- € 

- zvýšenie bežných výdavkov a zmena názvu v podprograme 10.6 – Organizovanie 
spoločného stravovania, energie v objekte na Lackovej ul. o  13 000,- € 

- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 10.6 – Organizovanie spoločného 
stravovania, ostatné náklady o  6 000,- € 

- zníženie bežných výdavkov v podprograme 11.1. – Správa obce, ostatné všeobecné 
platby o 6 000,- € 

- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 12.2 – Správa a údržba verejnej zelene, 
závlahový systém na Nám. Sv. Františka o 600,- €    

- zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 1.5 – Územné plánovanie, projektové 
dokumentácie, obstarávacie činnosti a realizácie stavieb o 8 550,- € 

- zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 11.1 –Správa obce, zabezpečenie 
úloh kriminality o 5 000,- € 

 
 
zmenu rozpočtu Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves  na rok 2013 vo výdavkovej časti nasledovne : 

- zvýšenie výdavkov na výmenu okien v malej telocvični v ZŠ Majerníkova 62 
o 2 232,- € 

- zníženie výdavkov na výmenu okien v telocvični v ZŠ Karloveská 61 o 2 232,- € 
 

 
 
 

B. splnomocňuje 
starostku v predmetnej veci konať 
                                                                                                                  T : 31.12.2013 
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Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej zo dňa 10.10.2013 
Finančná komisia odporúča schváliť zmenu rozpočtu a žiada podrobnejšie odôvodniť čerpanie 
rozpočtu v podprogramoch 6.1 a 10.6. 
Prít: 8    Za: 8                Proti: 0  Zdrž: 0 
 
 
Stanovisko miestnej rady zo dňa 15.10.2013 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu rozpočtu mestskej 
časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2013 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 1 
 
 
 
 

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 dve zmeny na základe prijatých uznesení miestnym zastupiteľstvom.  
Navrhovaná zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2013, 
predkladaná na rokovanie miestneho zastupiteľstva  rieši úpravu v položkách nasledovne  : 
 
 
PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU : 

- zreálnenie príjmovej časti bežného rozpočtu – úpravou dane za zaujatie verejného 
priestranstva 

- zreálnenie príjmovej časti bežného rozpočtu –  úpravou administratívnych poplatkov, 
a to správnych poplatkov  

- zreálnenie príjmovej časti bežného rozpočtu – príjem zo zabezpečenia občianskych 
obradov vyúčtovaných iným mestským častiam 

- zreálnenie príjmovej časti bežného rozpočtu – finančná náhrada za výrub stromov 
 
 
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU : 

- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.3 – Činnosť samosprávnych orgánov, 
stenografické záznamy 

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

- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 10.6 – Organizovanie spoločného 
stravovania, energie 
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- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 10.6 – Organizovanie spoločného 
stravovania, ostatné náklady 

- zníženie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce, ostatné všeobecné 
platby 

- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 12.2 – Správa a údržba verejnej zelene, 
závlahový systém na Nám. Sv. Františka 

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

- zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce, zabezpečenie 
úloh kriminality 

 
 
FOND ROZVOJA ŠPORTU 

- presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu fondu medzi 
jednotlivými jeho položkami 

 
 

 
K návrhu príjmovej časti bežného rozpočtu : 
V príjmovej časti bežného rozpočtu navrhujeme zreálnenie príjmov v položkách pri ktorých 
sme zaznamenali zvýšený príjem oproti schválenému rozpočtu na rok 2013. Jedná sa 
o nasledovné úpravy : 

- Daň za užívanie verejného priestranstva a trhové poplatky, zvýšenie o 7 000,- € 
- Administratívne – správne poplatky, stavebný úrad, zvýšenie o 9 000,- € 
- Zabezpečenie občianskych obradov, vyúčtované iným mestským častiam, zvýšenie 

o 1 600,- € 
- Finančná náhrada za výrub stromov, zvýšenie o 25 450,- €  

 
 
 
K návrhu výdavkovej  časti bežného rozpočtu : 
Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu v podprograme 2.3 – Stenografické záznamy, ktorý je 
k 31.8.2013 čerpaný na 100 % navrhujeme zvýšenie rozpočtu o sumu 3 000,- €. Do konca 
roka sú naplánované ešte štyri zasadnutia miestneho zastupiteľstva (spolu so septembrovým 
nakoľko v čase spracovania materiálu faktúra za toto zasadnutie ešte nebola doručená na 
miestny úrad), cena stenografického záznamu na jedno zastupiteľstvo v tomto roku  je 
v priemere 850,- € 
V podprograme 6.1 – Správa a údržba pozemných komunikácií navrhujeme zvýšenie 
v položke zimná údržba o sumu 30 000,- €. Dlhá a silná zima si vyžiadala aj vysoké finančné 
prostriedky na zimnú údržbu a tak  stanovený rozpočet bol vyčerpaný už v prvých mesiacoch 
tohto roka. Z položky zimná údržba boli na základe uzatvorenej zmluvy o zimnej údržbe 
s firmou Danube Facility Services, s.r.o. uhradené faktúry za výkon zimnej údržby za mesiac 
december 2012 vo výške 37 330,08 €; január 2013 vo výške 56 332,94 €; február 2013 vo 
výške 52 022,88 € a marec 2013 vo výške 2 332,80 €. Začiatkom marca bola táto zmluva 
vypovedaná z dôvodu zlepšovania sa počasia a povinnosti mestskej časti uhrádzať paušálne 
poplatky. Ďalšia zimná údržba bola vykonaná už na základe objednávok, na základe 
predpovedí SHMÚ, zimná údržba bola objednaná na jednotlivé dni. Na základe toho boli 
firme ESP plus, s.r.o (ktoré bola ochotná za pôvodnú, vysúťaženú sumu vykonať zimnú 
údržbu) uhradené faktúry za dni 14. – 19. marca 2013 vo výške 9 804,- €; 24. – 27. marca 
2013 vo výške 9 859,20 € ;  29. – 31.marca a 1.3.4 apríla vo výške 10 190,40 €. 
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Zvýšenie v položke navrhujeme na úroveň čerpania k obdobiu spracovania tohto materiálu, 
následne bude pravdepodobne potrebné upraviť rozpočet v súvislosti so zabezpečením zimnej 
údržby v zimných mesiacoch tohto roka, ktorá bude samozrejme súvisieť s poveternostnými 
podmienkami a elektronickou aukciou na zabezpečenie týchto služieb. 
V podprograme 10.6 – Organizovanie spoločného stravovania, energie navrhujeme zvýšenie 
o sumu 13 000,- €. Znížené finančné prostriedky v tejto položke sme predpokladali pri 
zostavovaní rozpočtu  z dôvodu zmeny spôsobu stravovania. Ako sa však ukázalo najväčšou 
položkou je cena tepla a všetkých energií  v celom objekte (nie v samotnej vývarovni), kde 
okrem vývarovne (teraz výdajne stravy) sa na  čerpaní energií v tomto objekte  podieľajú aj 
ostatné subjekty ako je rodinné centrum Klbko, ktoré sídli v týchto priestoroch; a od 5. 
novembra 2012 bola v týchto priestoroch zriadená aj nová  elokovaná materská škola, ktorá je 
v plnej prevádzke. Finančné prostriedky na energie z tohto dôvodu nie sú postačujúce 
a navrhujeme  rozpočet v tejto položke upraviť na sumu 30 000 čo je priemerné čerpanie 
energií v tejto položke za ostatné tri roky. Súčasne  navrhujeme aj zmenu názvu tejto položky 
na energie v objekte na Lackovej ulici. 
Úprava je potrebná aj v položke ostatné náklady, podprogramu 10.6 - Organizovanie 
spoločného stravovania. Do tejto položky vstupujú dohody o vykonaní práce pre dve 
pomocné sily v kuchyni. Tie boli pôvodne plánované v podprograme 11.1 -  Správa obce 
v položke ostatné všeobecné platby. Jedná sa teda o presun rozpočtovaných prostriedkov vo 
výške 6 000,- € z podprogramu 11.1 -  Správa obce, ostatné všeobecné platby do 
podprogramu 10.6 - Organizovanie spoločného stravovania, ostatné náklady. 
V podprograme 12.2 Správa a údržba verejnej zelene, závlahový systém na Nám. Sv. 
Františka je potrebná úprava rozpočtu z dôvodu,  že pri napustení systému a jeho bežnom 
servise bolo zistené, že je potrebný kompletnejší servis a výmena malých a veľkých 
ostrekovačov. Nakoľko bude potrebné aj vypustenie systému navrhujeme zvýšenie v tejto 
položke o 600,- €  
 
 
K návrhu výdavkovej  časti kapitálového rozpočtu : 
Pri zostavovaní kapitálového rozpočtu na rok 2013 bola okrem iných v podprograme 1.5 
Územné plánovanie, projektové dokumentácie, obstarávacie činnosti a realizácie stavieb 
naplánovaná aj suma 9 000,- € (pod pol.č.22) na sanáciu schodiska na Jurigovom námestí na 
základe uznesenia č. 155/2011. Čiastka bola plánovaná s poznámkou, že ak realizácia bude 
uskutočnená ešte v roku 2012, finančné prostriedky v roku 2013 už nebudú potrebné a môžu 
byť použité na iný  účel. V roku 2013 je potrebné uhradiť už len zostávajúcich 5% z tejto 
sumy (95% bolo uhradených ešte v roku 2012), z tohto dôvodu navrhujeme zníženie 
finančných prostriedkov v tomto podprograme o sumu 8 550,- € 
Naopak zvýšenie kapitálového rozpočtu navrhujeme v podprograme 11.1 Správa obce na 
zabezpečenie prevencie kriminality. V auguste tohto roka bola medzi našou mestskou časťou 
(ako prijímateľom) a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ako poskytovateľom) 
podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 
2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality v rámci projektu „Domov – ochrana – 
bezpečie“.  V súlade s čl. II tejto zmluvy nám boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 
20 000,- € s tým, že mestská časť bude z vlastných zdrojov spolufinancovať najmenej 20% 
výdavkov z celkového rozpočtu projektu. Z tohto dôvodu navrhujeme zahrnúť do rozpočtu 
prostriedky v sume 5 000,- € na tento účel.  
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K návrhu zmeny v rozpočte Fondu rozvoja športu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves: 
Rozpočet fondu rozvoja športu bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 
404/2013 v časti C. Okrem iných boli v rozpočte fondu schválené položky na výmenu okien 
v telocvični v ZŠ Majerníkova 62 vo výške 4 500,- €, a v telocvični v ZŠ Karloveská 61 vo 
výške 5 600,- €. Školské oddelenie miestneho úradu požiadalo o úpravu v týchto položkách, 
nakoľko došlo k spresneniu jednotlivých finančných prostriedkov po presnom zameraní okien 
a následnom predložení cenových ponúk. Na výmenu okien v telocvični v ZŠ Majerníkova 
budú potrebné finančné prostriedky vo výške 6 732,- € a na výmenu okien v ZŠ Karloveská 
finančné prostriedky vo výške.3 368,- €. Z tohto dôvodu navrhujeme schváliť presun medzi 
týmito položkami bez finančného dopadu na rozpočet fondu. 
 
 
Navrhované zmeny vo fonde rozvoja športu a telovýchovných zariadení : 
 
  Schválený Návrh Návrh  
Ukazovateľ rozpočet  na zmenu na úpravu 
  na r.2013 (+) (-) RO na 2013  
        
ZŠ Majerníkova 62 – výmena okien 
v malej telocvični  4 500 + 2 232  6 732  
ZŠ Karloveská 61 – výmena okien v 
telocvični 5 600 - 2 232      3 368    
    
Bežné príjmy spolu 10 100 0      10 100    
        
 
 
 
Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu : 
 
  Schválený Skutočnosť Návrh Návrh  
PRÍJMY rozpočet  1 - 8 na zmenu na úpravu 
  na r.2013 2013 (+) (-) RO na 2013  
          
Bežné príjmy :         
Daň za zaujatie VP, trh. poplatky 12 800 18 128 + 7 000      19 800    
Správne poplatky – stavebný úrad 10 200 16 016 + 9 000           19 200 
Zabezpečenie obč. obradov 1 200 2 719 + 1 600             2 800    
Finančná náhrada za výrub 
stromov 9 850 34 182 + 25 450           35 300    
          
Bežné príjmy spolu 34 050 71 045 + 43 050      77 100    
          
 
 
Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu 
 
pro- pod-   Schválený Návrh  Návrh  
gram pro- Ukazovateľ rozpočet  na zmenu na úpravu 
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  gram   na r.2013 (+) (-) 
RO na 
2013 

           
  Bežné výdavky    
2 2.3 Činnosť SO – stenografické záznamy 6 000 + 3 000 9 000 
6 6.1 Zimná údržba 148 000 + 30 000 178 000 

10  10.6 
Organizovanie spol. stravovania -
energie 17 000 + 13 000 30 000 

10 10.6 
Organizovanie spol. stravovania – 
ostatné náklady 1 500 + 6 000 7 500 

11 11.1 Správa obce – ostatné všeobec.platby 63 900 - 6 000 57 900 
12 12.2 Závlahový systém na Nám. Sv. Frant. 1 000 + 600 1 600 
  Spolu – bežné výdavky 173 500 + 46 600 220 100 
      
  Kapitálové výdavky    
1 1.5 Územné plánovanie- realizácie stavieb 10 212 - 8 550 1 662 

11 11.1 Zabezpečenie úloh kriminality 0 + 5 000 5 000 
  Spolu – kapitálové výdavky 10 212 -  3 550 6 662 
      
  SPOLU – BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ 183 712 + 43 050 226 762 
      

 
 
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 8 497 562 + 43 050 8 540 612 
Bežné výdavky 8 398 016 + 46 600 8 444 616 
Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu + 99 546 - 3 550 + 95 996 
        
Kapitálové príjmy 58 000 0 58 000 
Kapitálové výdavky 391 768 - 3 550 388 218 
Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu - 333 768 + 3550 - 330 218 
        
Príjmové finančné operácie 309 072 0 309 072 
Výdavkové finančné operácie 60 360 0 60 360 
Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií + 248 712 0 + 248 712 
        
Príjmy - bez finančných operácií 8 555 562 + 43 050 8 598 612 
Výdavky bez finančných operácií 8 789 784 + 43 050 8 832 834 
Výsledok hospodárenia bez finančných 
operácií - 234 222  0 - 234 222 
        
Príjmy spolu 8 864 634 + 43 050 8 907 684 
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Výdavky spolu 8 850 144 + 43 050 8 893 194 
Výsledok hospodárenia       
Prebytok (+) schodok (-) + 14 490 0 + 14 490 
    
 
 

 
Spracoval : Mgr. Mária Pástorová 
V  Bratislave, 21.10.2013 


