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NÁVRH   UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA – KARLOVA  VES 
 
 

A. schvaľuje 
 
 

zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výdavkovej časti nasledovne 
: 

 
- zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 MŠ Pod Rovnicami, výmena 

hydroizolácie strechy a s tým súvisiace práce o 20 000 €, 
- zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 MŠ Pod Rovnicami výmena 

bleskozvodu o 10 000 €, 
- zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 MŠ Borská, revitalizácia areálu 

s novými hracími prvkami o 21 500 €, 
- zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 MŠ Suchohradská revitalizácia 

areálu s novými hracími prvkami o 4 000 €, 
- zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 MŠ Majerníkova 11, výmena 

strechy  o 60 000 € 
- zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 MŠ Majerníkova 11, výmena 

bleskozvodu  o 9 000 € 
- zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.2 ZŠ Majerníkova 62, 

rekonštrukcia osvetlenia v telocvični  o 4 000 € 
- použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na krytie 

kapitálových výdavkov vo výške 128 500 €. 
 
 

 
 
Stanovisko miestnej rady a stanovisko komisie finančnej k materiálu : 

Stanovisko miestnej rady (MiR) zo dňa 16.04.2019: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 11.04.2019: 
Finančná komisia berie na vedomie Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves na rok 2019 a odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 
Prít. : 8                 Za : 8                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ  SPRÁVA 
 
 

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2019 
 
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2019 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 2019 bol schválený uznesením 
miestneho zastupiteľstva č. 13/2019, zo dňa 19.02.2019. Doteraz boli vykonané zmeny na 
základe oznámení o výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy 
a grantov.  
  
Predmetná zmena rozpočtu je navrhovaná z dôvodu potreby operatívneho riešenia 
havarijných stavov školských objektov, ako aj potrebou dokončenia revitalizácie areálov 
škôlok s ohľadom na priaznivé klimatické obdobie, počas ktorého je možné opravy 
realizovať, resp. ukončiť revitalizácie školských areálov. 
Navrhovaná je nasledovne : 
 
PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU  : 
 

- zvýšenie príjmových finančných operácií – použitie rezervného fondu na krytie 
kapitálových výdavkov o 128 500 €. 
 

 
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU : 
 

- zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 MŠ Pod Rovnicami, výmena 
hydroizolácie strechy a s tým súvisiace práce o 20 000 €, 

- zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 MŠ Pod Rovnicami výmena 
bleskozvodu o 10 000 €, 

- zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 MŠ Borská, revitalizácia areálu 
s novými hracími prvkami o 21 500 €, 

- zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 MŠ Suchohradská revitalizácia 
areálu s novými hracími prvkami o 4 000 €, 

- zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 MŠ Majerníkova 11, výmena 
strechy  o 60 000 € 

- zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 MŠ Majerníkova 11, výmena 
bleskozvodu  o 9 000 € 

- zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.2 ZŠ Majerníkova 62, 
rekonštrukcia osvetlenia v telocvični  o 4 000 €. 

 
 
K návrhu príjmovej  časti finančných operácií : 
V rámci finančných operácií je navrhnutý presun z rezervného fondu na krytie kapitálových 
výdavkov vo výške 128 500 €. 
  
 
 



K návrhu výdavkovej  časti kapitálového rozpočtu : 
V kapitálovom rozpočte sú navrhnuté finančné prostriedky vo výške 122 000 €, ktoré sú 
navrhované na rekonštrukcie striech v materských školách a to v MŠ Pod Rovnicami – 
výmena hydroizolácie strechy nad triedami Lienky a Kuriatka a s tým súvisiace práce 
a výmena celej strechy v MŠ Majerníkova 11 (lepenková strecha po životnosti bola viackrát 
opravovaná lepením prasklín). Ďalšie finančné prostriedky v týchto dvoch materských 
školách sú navrhnuté na výmenu bleskozvodov, ktoré po posledných revíziách nie sú schopné 
prevádzky. 
Na revitalizáciu vonkajších areálov spolu s osadením hracích prvkov sú navrhnuté finančné 
prostriedky pre MŠ Borská a MŠ Suchohradská. V oboch prípadoch sa prvá etapa 
revitalizácie začala v minulom roku a navrhovaná zmena rozpočtu má proces zavŕšiť. V 
prípade MŠ Borská sa počíta aj s finančnou participáciou rodičov prostredníctvom 
Občianskeho združenia, resp. so získaním grantu (dotácie). Na dofinancovanie revitalizácie je 
potrebná aj spoluúčasť mestskej časti, nakoľko externé zdroje nepokryjú všetky požadované 
náklady. 
V základnej škole Majerníkova 62 sú navrhnuté finančné prostriedky na rekonštrukciu 
osvetlenia vo veľkej telocvični. 
 
  
Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu : 
 
  Schválený Návrh Návrh  
PRÍJMY – FO rozpočet  na zmenu na úpravu 
  na rok 2019 (+) (-) RO na rok 2019  
Prevod z rezervného fondu  na krytie 
kapitálových výdavkov 618 446 + 128 500 746 943  
        
Finančné operácie spolu 618 446 + 128 500   746 943    
 
 
 
Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu : 
 

pro- 
gram 

  

pod- 
pro- 
gram 

  
Ukazovateľ 

  

Schválený 
rozpočet  

na rok 2019 

Návrh  
na zmenu 

(+) (-) 

Návrh  
na úpravu 
RO na rok 

2019 
           
  Kapitálové výdavky    
7 7.1 MŠ Pod Rovnicami, strecha 0 + 20 000 20 000 
7 7.1 MŠ Pod Rovnicami, bleskozvod 0 + 10 000 10 000 
7 7.1 MŠ Borská, revitalizácia areálu 0 + 21 500 21 500 
7 7.1 MŠ Suchohradská, revitalizácia areálu 0 + 4 000 4 000 
7 7.1 MŠ Majerníkova 11, strecha 0 + 60 000 60 000 
7 7.1 MŠ Majerníkova 11, bleskozvod 0 + 9 000 9 000 
7 7.2 ZŠ Majerníkova 62, osvetlenie v telocvič. 0 + 4 000 4 000 
      
  Spolu – kapitálové výdavky 0 + 128 500 128 500  

 



Rekapitulácia zmien rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2019 
 

  
Ukazovateľ 

  

Schválený 
rozpočet  

na rok 2019 

Návrh  
na zmenu 

(+) (-) 

Návrh  
na úpravu 
RO na rok 

2019 
        
Bežné príjmy 13 162 525 + 0 13 162 525 
Bežné výdavky 13 065 291 + 0 13 065 291 
Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu + 97 234 0  + 97 234 
        
Kapitálové príjmy 198 100    0 198 100 
Kapitálové výdavky 1 371 580 + 128 500 1 500 080 
Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu - 1 173 480 - 128 500  - 1 301 980 
        
Príjmové finančné operácie 1 198 946 + 128 500 1 327 446 
Výdavkové finančné operácie 122 700 0 122 700 
Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií 1 076 246 + 128 500 1 204 746 
        
Príjmy - bez finančných operácií 13 360 625 + 0 13 360 625 
Výdavky bez finančných operácií 14 436 871 + 128 500 14 565 371 
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií - 1 076 246  - 128 500 - 1 204 746 
        
Príjmy spolu 14 559 571 + 128 500 14 688 071 
Výdavky spolu 14 559 571 + 128 500 14 688 071 
Výsledok hospodárenia       
Prebytok (+) schodok (-)  0 0  0 

 
 
V Bratislave, 17.04.2019  
Spracovateľ : Mgr. Mária Pástorová 
                      ekonomické oddelenie 
 


