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

Materiál na 29. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 05.09.2017

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017 

Predkladateľ: Spracovateľ:

Dana Čahojová                                                           Mária Pástorová
starostka                                                                      ekonomické oddelenie                              
                                                                                    

Prerokované:

- v miestnej rade 05.09.2017 miestna rada prerokovala materiál
a odporúča
predložiť ho do miestneho zastupiteľstva

- komisii F                 04.09.2017

Materiál obsahuje:

Návrh uznesenia
Dôvodovú správu



NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA – KARLOVA  VES

schvaľuje

a) zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017 v príjmovej časti
rozpočtu nasledovne :

1. zvýšenie príjmových finančných operácií – prijatie bankového úveru o 300 000 €,

b) zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017 vo výdavkovej
časti nasledovne : 

1. zvýšenie  kapitálových  výdavkov  v podprograme  7.2   –  SŠ  Tilgnerova,  sanácia
kompletnej strešnej konštrukcie, nová strešná fólia so zateplením strechy o 133 000 €.

      c) zmenu rozpočtu Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti 
          Bratislava – Karlova Ves nasledovne :

1. zníženie  výdavkov  fondu  –  modelový  projekt  komplexnej  rekonštrukcie  ZŠ  do
štandard A1 o 5 000 €,

2. zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Kolískova, projekt rekonštrukcie MŠ do štandard A1
o 5 000 €.
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DÔVODOVÁ  SPRÁVA

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017 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  2017 bol  schválený uznesením
miestneho zastupiteľstva č. 268/2016, zo dňa 20.12.2016. Doteraz boli vykonané zmeny na
základe oznámení o výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy,
grantov,  na  základe  prijatých  uznesení  miestneho  zastupiteľstva  č.  309/2017,  321/2017,
334/2017, a na základe rozpočtových opatrení starostky č. 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017
a 5/2017.
 
Navrhovaná  zmena  rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava  –  Karlova  Ves  na  rok  2017,
predkladaná na rokovanie miestneho zastupiteľstva  rieši úpravu v položkách nasledovne  :

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU  :

- zvýšenie príjmových finančných operácií – prijatie úveru o 300 000 €.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU :

2. zvýšenie  kapitálových  výdavkov  v podprograme  7.2  –  SŠ  Tilgnerova,  sanácia
kompletnej strešnej konštrukcie, nová strešná fólia so zateplením strechy o 133 000 €.

FOND OPRÁV A OBNOVY ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

3. zníženie  výdavkov  fondu  –  modelový  projekt  komplexnej  rekonštrukcie  ZŠ  do
štandard A1 o 5 000 €,

4. zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Kolískova, projekt rekonštrukcie MŠ do štandard A1
o 5 000 €.

K     návrhu príjmovej  finančných operácií :
Miestne zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 320/2017 prijatie investičného úveru za účelom
financovania  rekonštrukcie  školských  objektov  a zariadení  vo  výške  max.  300 000  €  (2.
tranža).  V príjmových  finančných  operáciách  sú  zahrnuté  uvedené  finančné  prostriedky
z poskytnutého bankového úveru. 

K     návrhu výdavkovej  časti kapitálového rozpočtu :
V kapitálovom rozpočte podprograme 7.2 Základné školy sú zahrnuté finančné prostriedky
poskytnuté  z bankového  úveru  (2.  tranže)  vo  výške  133  000  €,  na  rekonštrukciu  SŠ
Tilgnerova,  konkrétne  zabezpečenie  strešnej  oceľovej  konštrukcie  a izolačnej  fólie  nad
pavilónmi  telocviční  a prislúchajúcich  miestností.  Objekt  telocvične  pochádza  zo
sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia, bol postavený ako súčasť základnej školy. Stav
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hlavných  nosných  prvkov  oceľovej  konštrukcie  (stĺpy,  väzníky,  stužidlá)  je  dobrý  bez
badateľných  stôp  výrazného  poškodenia  a oslabenia  koróziou.  Na  niektorých  miestach
priehradových  väzníkov  je  však  badateľné  mechanické  poškodenie  diagonál,  ktoré  sú
deformované.  Najzávažnejšie  je  poškodenie  trapézových  plechov  koróziou,  ktorá  vznikla
napriek zinkovému povlaku na povrchu plechov dlhodobým pôsobením zrážkovej vody, ktorá
prenikla  do  betónovej  zálievky  cez  netesnosti  v bitúmenovej  krytine  v minulosti.  Stupeň
poškodenia je veľký. Možno konštatovať, že hoci zrážková voda pôsobila iba z hornej časti
trapézových plechov, korózia prešla ich celou hrúbkou a je badateľná na plechoch aj z ich
dolnej  strany.  Celkový  vizuálny  dojem  zo  stupňa  korózie  plechov  zmierňuje  ich  náter,
skutočný stupeň a rozsah korózie je veľký.
Na základe dvoch nezávislých posudkov odborníkov z oblasti statiky,  bol stav strechy ako
celku posúdený za nevyhovujúci z dôvodu bezpečnosti, a jej stav označený za havarijný.

K     návrhu zmeny rozpočtu Fondu opráv a     obnovy škôl a     školských zariadení :
V rozpočte Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení  navrhujeme presun finančných
prostriedkov v rámci fondu vo výške 5 000 €, a to presun z modelového projektu komplexnej
rekonštrukcie ZŠ - do projektu rekonštrukcie MŠ Kolískova do štandard A1.

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu :

 Schválený Návrh Návrh 
PRÍJMY – FO rozpočet na zmenu na úpravu
 na r.2017 (+) (-) RO na 2017 
Prijatie bankového úveru (2. tranža) 0 + 300 000 300 000
    
Finančné operácie spolu 0 + 300 000      300 000    

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu

pro-
gram

 

pod-
pro-
gram

 
Ukazovateľ

 

Schválený
rozpočet 
na r. 2017

Návrh 
na zmenu

(+) (-)

Návrh 
na úpravu

RO na 2017
     

Kapitálové výdavky
7 7.2 SŠ Tilgnerova – rekonštrukcia strechy 0 + 133 000 133 000

Spolu – kapitálové výdavky 0 + 133 000 133 000
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Rekapitulácia zmien rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017

 
Ukazovateľ

 

Schválený
rozpočet 
na r.2017

Návrh 
na zmenu

(+) (-)

Návrh 
na úpravu

RO na 2017
    
Bežné príjmy 11 002 051 + 0 11 002 051
Bežné výdavky 10 873 583 + 0 10 873 583
Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu + 128 468 + 0 + 128 468
    
Kapitálové príjmy 238 000 + 0 238 000
Kapitálové výdavky 1 327 840 + 133 000 1 460 840
Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu - 1 089 840 - 133 000 - 1 222 840 
    
Príjmové finančné operácie 1 074 860 + 300 000 1 374 860
Výdavkové finančné operácie 60 360 + 0 60 360
Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií 1 014 500 + 300 000 1 314 500
    
Príjmy - bez finančných operácií 11 240 051 + 0 11 240 051
Výdavky bez finančných operácií 12 201 423 + 133 000 12 334 423
Výsledok hospodárenia bez finančných 
operácií - 961 372 - 133 000 - 1 094 372 
    
Príjmy spolu 12 314 911 +  300 000 12 614 911
Výdavky spolu 12 261 783 + 133 000 12 394 783
Výsledok hospodárenia    

Prebytok (+) schodok (-) + 53 128 + 167 000 + 220 128
 

Spracoval : Mgr. Mária Pástorová
V  Bratislave, 24.08.2017
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