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Stanovisko miestneho kontrolóra k materiálu 
 
 
 



NÁVRH   UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA – KARLOVA  VES 
 
 

A. schvaľuje 
 

1. rozpočet  Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021 nasledovne : 
a) rozpočet mestskej časti Bratislava–Karlova Ves v príjmovej časti vo výške 17 480 585 Eur 

vrátane finančných operácií 
b) rozpočet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výdavkovej časti vo výške  

17 480 585 Eur vrátane finančných operácií 
c) príjmy bežného rozpočtu 15 304 642 Eur, výdavky bežného rozpočtu 14 875 237 Eur a pre-

bytok bežného rozpočtu 429 405 Eur 
d) príjmy kapitálového rozpočtu 1 393 598 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu 2 511 748 

Eur a schodok kapitálového rozpočtu 1 118 150 Eur 
e) príjmové finančné operácie 782 345 Eur, výdavkové finančné operácie 93 600 Eur 
f) programy výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

 
2. použitie Rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výške 553 796 Eur    
    ako použitie finančných fondov v rámci schváleného rozpočtu 
 
    

B. schvaľuje 
 
1. rozpočet  príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves  
2. rozpočet rozpočtovej organizácie Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62 
3. rozpočet rozpočtovej organizácie Spojená škola Tilgnerova 14 
4. rozpočet rozpočtovej organizácie Základná škola Karloveská 61 

 
 

C. berie na vedomie 
 

návrh Programového rozpočtu mestskej časti  Bratislava – Karlova Ves na roky  2022 a 2023 
 

D. splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v rozpočtovom roku 2021: 

1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 
10 a 14 ods. 2 písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samo-
správy v znení neskorších predpisov vykonávať rozpočtové opatrenia v priebehu rozpoč-
tového roka presunom rozpočtových prostriedkov v rámci posledného schváleného roz-
počtu nasledovne: 

a) vykonávať presun rozpočtových prostriedkov medzi programami do výšky 3 % cel-
kových výdavkov rozpočtu 

b) vykonávať presun rozpočtových prostriedkov medzi podprogramami, prvkami 
a položkami rozpočtovej klasifikácie do 20 % výdavkov rozpočtovaných v rámci 
jedného programu 

c) vykonávať presuny medzi bežnými a kapitálovými výdavkami podľa operatívnych 
potrieb mestskej časti vo výške 5 % celkových výdavkov rozpočtu pri zachovaní 
zákonom stanovených podmienok, 



2. rozpočtové opatrenia podľa odseku 1 možno realizovať presunom rozpočtových prostried-
kov v rámci schváleného rozpočtu tak, aby nemenili celkové výdavky a neznížil sa rozpoč-
tovaný prebytok, 

3. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 
10 a 14 ods. 2 písm. b) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samo-
správy v znení neskorších predpisov vykonávať rozpočtové opatrenia v priebehu rozpoč-
tového roka povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 

4. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 
10 a 14 ods. 2 písm. c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samo-
správy v znení neskorších predpisov vykonávať rozpočtové opatrenia v priebehu rozpoč-
tového roka viazanie rozpočtovaných výdavkov ak ich krytie je ohrozené neplnením roz-
počtovaných príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu 
z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu podľa § 10 ods. 8 alebo použitím  účelovo 
určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo 
na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch 

 
D. žiada 

 
starostku mestskej časti: 

1. zabezpečiť evidenciu o prijatí rozpočtového opatrenia v súlade s § 14 ods. 4 zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpi-
sov 

informovať komisiu finančnú a podnikateľskú a miestne zastupiteľstvo o prijatí rozpočtového 
opatrenia bezodkladne na najbližšom riadnom rokovaní alebo zasadnutí. 
 
 

E. zrušuje 
 

Fond rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, 
zriadeného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 288/2002/A zo dňa 5.11.2002, s prevodom 
zostatku finančných prostriedkov  Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves na účet Rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 
 
 
 
Stanovisko miestnej rady a stanovisko komisie finančnej k materiálu : 

Stanovisko miestnej rady (MiR) zo dňa 01.12.2020: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 a odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 26.11.2020: 

Finančná komisia prerokovala materiál „Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na 
rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023“ a odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 


