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

 
 
 
 
 

Materiál na 20. zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 28.09.2021 

 
 
 
 

Návrh  
na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021 

 
 
 
 
Predkladateľ: Spracovateľ: 
 

Dana Čahojová                                                          Mgr. Mária Pástorová 
starostka                                                                     ekonomické oddelenie                                                                            
 
 
 
Prerokované: 
 

- v miestnej rade 14.09.2021 miestna rada prerokovala materiál 
 a odporúča 
 predložiť ho do miestneho zastupiteľstva 
 
 
 

 
 
- v komisii ŠKŠ                               07.09.2021 
- v komisii F                                    09.09.2021 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
Návrh uznesenia 
Stanovisko miestnej rady a stanoviská komisií 
Dôvodovú správu 
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NÁVRH   UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA – KARLOVA  VES 
 
 

schvaľuje 
 

zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021 nasledovne : 
 

1. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.1 Materská škola Adámiho, tovary 
a služby o  o 1500 EUR 

2. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.3 Materská škola Majerníkova 11, tovary 
a služby o 2 500 EUR 

3. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.6 Materská škola Ladislava Sáru o 500 
EUR 

4. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.7 Materská škola Ľudovíta Fullu o 3 900 
EUR 

5. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.4 Školské stravovanie v základných školách 
o 76 000 EUR 

6. zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce, rekonštrukcia priestorov 
vo vlastníctve mestskej časti za účelom dočasného umiestnenia tried Materskej školy 
Kolískova o 200 000 EUR 

7. zníženie príjmových finančných operácií – použitia rezervného fondu vo výške 200 000 
EUR na krytie kapitálových výdavkov 

8. zvýšenie príjmových finančných operácii – použitie rezervného fondu vo výške 84 400 
EUR na krytie bežných výdavkov. 

 
 
 

Stanovisko miestnej rady a stanoviská komisií k materiálu Návrh na zmenu rozpočtu mestskej 
časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021 
 
Stanovisko Miestnej rady zo dňa 14.09.2021: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu rozpočtu 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021 a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0    
 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 09.09.2021: 

Finančná komisia prerokovala materiál „Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves na rok 2021“ a odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva. 
Prít. : 8                 Za : 8                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 
 

Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu (ŠKŠ) zo dňa 07.09.2021: 

Komisia ŠKŠ prerokovala predložený návrh a odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

„Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2021“. 

Prít.:   6  Za:     6   Proti : 0        Zdrž. : 0  
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DÔVODOVÁ  SPRÁVA 
 
 

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021 
 
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021 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 2021 bol schválený uznesením 
miestneho zastupiteľstva č. 165/2020, zo dňa 15.12.2020. Doteraz boli vykonané zmeny 
rozpočtu na základe uznesení miestneho zastupiteľstva č. 205/2021 zo dňa 27.4.2021 a č. 
214/2021 zo dňa 25.5.2021, na základe rozpočtového opatrenia starostky č. 1/2021 zo dňa 
30.6.2021 a č. 2/2021 zo dňa 24.8.2021 a zmeny rozpočtu na základe oznámení o výške 
dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a grantov.  
 
Návrh na zmenu rozpočtu o ktorú požiadalo oddelenie školstva  sa týka úpravy rozpočtu 
v materských a základných školách nasledovne :  
 
Finančné prostriedky pre Materskú školu Ľudovíta Fullu vo výške 3 900,- € sú potrebné na 
zakúpenie vybavenia do tzv. „spálňotriedy“ pre deti , ktoré boli premiestnené z Materskej 
školy Kolískova. Finančné prostriedky pre Materskú školu Adámiho vo výške 1 500,- € sú 
potrebné na výmenu schodíkov k šmykľavke, finančné prostriedky vo výške 2 500,- € pre 
Materskú školu Majerníkova 11 na opravu a zakúpenie nových žalúzii do tried a finančné 
prostriedky vo výške 500,- € pre Materskú školu Ladislava Sáru finančné prostriedky vo 
výške 500,- € na zakúpenie telefónnych aparátov a príslušenstva. 
Navýšenie finančných prostriedkov vo výške 76 000,- € je navrhnuté pre základné školy do 
programu 7.4 Školské stravovanie. Školské stravovanie je financované z príjmov za réžiu od 
rodičov a z dotácie od mestskej časti v rámci originálnych kompetencií. Výška réžie je 
stanovená podľa aktuálne platného všeobecne záväzného nariadenie č. 1/2019, a to u žiakov 
0,75 €/1 obed; u dospelých osôb v rozmedzí od 1,35 € - 1,65 €/1 obed. Situácia ohľadne 
covidu a úplného ale i čiastočného zatvorenia škôl spôsobila v tomto roku obrovský výpadok 
príjmov z réžie a z toho dôvodu je potrebné tento výpadok vykryť z prostriedkov mestskej 
časti. Pri výpočte navýšenia finančných prostriedkov pre školské jedálne pre základné školy 
Mestská časť Bratislava zohľadňovala čerpanie rozpočtov a finančné potreby škôl vrátane 
odmeňovania zamestnancov a vybavenia kuchýň. 
Požadované finančné prostriedky pre materské a základné školy spolu vo výške 84 400,- € 
navrhujeme použiť z rezervného fondu mestskej časti. 
 
Zároveň navrhujeme zmenu (zníženie) použitia prostriedkov rezervného fondu, ktoré boli 
schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 214/2021 zo dňa 25.5.2021 vo výške 
200 000,- € na rekonštrukciu priestorov vo vlastníctve mestskej časti za účelom dočasného 
umiestnenia tried Materskej školy Kolískova. Finančné prostriedky boli rozpočtované 
v kapitálovom rozpočte v programe 2.1 Správa obce a ich použitie nebude potrebné nakoľko 
sa deti z Materskej školy Kolískova podarilo rozmiestniť bez budovania náhradných 
priestorov. 
 
 
 
 
 



 

4 

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu : 
 

  Schválený Návrh Návrh  

PRÍJMY – FINANČNÉ OPERÁCIE rozpočet  na zmenu na úpravu 

  na rok 2021 (+) (-) RO na rok 2021  

    

Použitie RF na krytie školských výdavkov 0 + 84 400 84 400 
Použitie RF na krytie kapitálových výdavkov 
(uzn. č. 214/2021) 200 000 - 200 000 0 

    

Finančné operácie spolu 200 000 - 115 600   84 400  

 
 
Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu : 
 

pro- 
gram 

  

pod- 
pro- 
gram 

  
Ukazovateľ 

  

Schválený 
rozpočet  

na rok 2021 

Návrh  
na zmenu 

(+) (-) 

Návrh  
na úpravu 
RO na rok 

2021 

           

  Bežné výdavky    

7 7.1.1 MŠ Adámiho, tovary a služby 33 090 + 1 500 34 590 

7 7.1.3 MŠ Majerníkova 11, tovary a služby 64 480 + 2 500 66 980 

7 7.1.6 MŠ Ladislava Sáru, tovary a služby 32 665 + 500 33 165 

7 7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu, tovary a služby 54 670 + 3 900 58 570 

7 7.4 Školské stravovanie v základných školách 316 569 + 76 000 392 569 

  Bežné výdavky spolu 501 474 +84 400 585 874 

      

      

  Kapitálové výdavky    

2 2.1 

Rekonštrukcia priestorov za účelom 
dočasného umiestnenia tried MŠ 
Kolískova 200 000  - 200 000 0 

  Kapitálové výdavky spolu 200 000 -200 000 0 

      

  Bežné a kapitálové výdavky spolu 701 474 - 115 600 585 874  
 
 
 
 
Rekapitulácia zmien rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021 

  
Ukazovateľ 

  

Schválený 
rozpočet  

na rok 2021 

Návrh  
na zmenu 

(+) (-) 

Návrh  
na úpravu 
RO na rok 

2021 

        

Bežné príjmy 15 304 642 + 0 15 304 642 

Bežné výdavky 14 875 237 + 84 400 14 959 637 

Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu + 429 405 - 84 400  + 345 005 
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Kapitálové príjmy 1 393 598 + 0 1 393 598 

Kapitálové výdavky 2 511 748 - 200 000 2 311 748 

Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu - 1 118 150 + 200 000  - 918 150 

        

Príjmové finančné operácie 782 345 - 115 600 666 745 

Výdavkové finančné operácie 93 600 + 0 93 600 

Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií 688 745 - 115 600 573 145 

        

Príjmy - bez finančných operácií 16 698 240 + 0 16 698 240 

Výdavky bez finančných operácií 17 386 985 - 115 600 17 271 385 

Výsledok hospodárenia bez finančných operácií  -688 745  - 115 600   -573 145 

       

Príjmy spolu 17 480 585 - 115 600 17 364 985 

Výdavky spolu 17 480 585 - 115 600 17 364 985 

Výsledok hospodárenia       

Prebytok (+) schodok (-)  0 0 0 

    

 
 
 
V Bratislave, 26.08.2021  
Spracovateľ : Mgr. Mária Pástorová 
                      ekonomické oddelenie 

 


