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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 
: 

 
1. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 4.1 Verejnoprospešné služby Karlova 

Ves, príspevok na nákup techniky o 80 000 €, 
2. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 9.1 Podpora športu a mládeže, 

dofinancovanie nového osvetlenia na ihrisku na Molecovej ulici o 30 000 €, 
3. použitie Rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na krytie 

kapitálových výdavkov vo výške 110 000 €. 
 
 

B. schvaľuje 
 

zmenu čerpania mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves na rok 2019 nasledovne : 
 

1. zvýšenie použitia Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves, rekonštrukcia školského bazéna ZŠ Majerníkova 62 
o 30 000 €, 

2. zvýšenie použitia Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves, vybudovanie ležatých rozvodov vody a kanalizácie ZŠ 
Majerníkova 60, južná vetva  o 60 000 €, 

3. zvýšenie použitia Fondu zelene a ochrany prírody mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves, prívesná cisterna na zabezpečenie zavlažovania o 2 500,- €, 

4. prevod z Rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves do Fondu opráv 
a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava - Karlova Ves vo výške 
90 000,- €. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DÔVODOVÁ  SPRÁVA 

 
 

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2019 a zmenu 
čerpania mimorozpočtových peňažných fondov 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, na základe prijatého uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 37/2019 a na základe 
rozpočtového opatrenia starostky č. 1/2019. 
Zmena rozpočtov peňažných fondov bola vykonaná na základe uznesenia miestneho 
zastupiteľstva č. 53/2019.  
  
Predmetná zmena rozpočtu je predkladaná v dvoch častiach : 

1. Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 
2019. 

2. Návrh na zmenu čerpania mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves na rok 2019. 

 
V obidvoch častiach materiálu predkladáme návrh na zmenu, v súvislosti s potrebou úpravy 
kapitálového rozpočtu a rozpočtu fondov mestskej časti na základe aktuálnych potrieb. 
 
 

1. Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 
2019 

Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Karlova Ves nás požiadala o zmenu 
rozpočtu (návrh na zmenu spolu s dôvodovou správou tvorí prílohu tohto materiálu). Mestská 
časť navrhuje zvýšenie príspevku na kapitálové výdavky – na nákup techniky pre organizáciu 
Verejnoprospešné služby Karlova Ves o sumu 80 000,- €. 
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves získala dotáciu od Hlavného mesta SR Bratislavy na 
vybudovanie nového osvetlenia  na ihrisku na Molecovej ulici vo výške 40 000,- €. Na 
dofinancovanie bude potrebná čiastka, spoluúčasť mestskej časti vo výške 30 000,- €. 
Finančné prostriedky na kapitálové výdavky spolu vo výške 110 000,- € navrhujeme použiť 
z rezervného fondu mestskej časti.  
 
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 746 946 + 110 000 856 946  
        
Finančné operácie spolu 746 946 + 110 000   856 946    



 
Navrhované zmeny vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu : 
 

pro- 
gram 

  

pod- 
pro- 
gram 

  
Ukazovateľ 

  

Schválený 
rozpočet  

na rok 2019 

Návrh  
na zmenu 

(+) (-) 

Návrh  
na úpravu 
RO na rok 

2019 
           
  Kapitálové výdavky    
4 4.1 VPS príspevok na nákup techniky 80 000 + 80 000 160 000 

9 9.1 
Dofinancovanie nového osvetlenia na 
ihrisku Molecova 0 + 30 000 30 000 

      
  Spolu – kapitálové výdavky 80 000 + 110 000 190 000  

 
 
 
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 13 660 810 + 0 13 660 810 
Bežné výdavky 13 563 576 + 0 13 563 576 
Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu + 97 234 0  + 97 234 
        
Kapitálové príjmy 198 100    0 198 100 
Kapitálové výdavky 1 500 080 + 110 000 1 610 080 
Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu - 1 301 980 - 110 000  - 1 411 980 
        
Príjmové finančné operácie 1 327 446 + 110 000 1 437 446 
Výdavkové finančné operácie 122 700 0 122 700 
Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií 1 204 746 + 110 000 1 314 746 
        
Príjmy - bez finančných operácií 13 858 910 + 0 13 858 910 
Výdavky bez finančných operácií 15 063 656 + 110 000 15 173 656 
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií - 1 204 746  - 110 000 - 1 314 746 
        
Príjmy spolu 15 186 356 + 110 000 15 296 356 
Výdavky spolu 15 186 356 + 110 000 15 296 356 
Výsledok hospodárenia       
Prebytok (+) schodok (-)  0 0  0 

 
 
 



2. Návrh na zmenu čerpania mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves na rok 2019 

Na rokovanie miestneho zastupiteľstva je v tejto časti predkladaný návrh na zmenu čerpania 
fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení a zmenu čerpania fondu zelene a ochrany 
prírody. 
Vo fonde opráv a obnovy škôl a školských zariadení je navrhnuté zvýšenie čerpania na 
rekonštrukciu školského bazéna v ZŠ na Majerníkovej ulici o 30 000,- €. V ZŠ Majerníkova 
60 je navrhnuté zvýšenie čerpania fondu o sumu 60 000,- € z dôvodu vybudovania ležatých 
rozvodov, ktoré by sme chceli realizovať ako celok, t.j. celá južná vetva – 4. podlažia. 
Potrebné finančné prostriedky spolu vo výške 90 000,- € navrhujeme presunúť z rezervného 
fondu do fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení. 
Zvýšenie čerpania vo fonde zelene a ochrany prírody vo výške 2 500,- € je potrebný na nákup 
prívesnej cisterny na zabezpečenie zavlažovania, keď po cenových prieskumoch nie  je 
schválená suma na nákup cisterny vo fonde postačujúca. Bilancia fondu dovoľuje zvýšenie 
v rámci prostriedkov fondu. 
 
 
Navrhované zmeny v mimorozpočtových fondoch : 
 
  Schválený Návrh Návrh  
Rezervný fond rozpočet  na zmenu na úpravu 
  na rok 2019 (+) (-) RO na rok 2019  
Prevod z rezervného fondu do fondu opráv 
a obnovy škôl a školských zariadení 0 + 90 000 90 000  
        
Rezervný fond – výdavková časť 0 + 90 000   90 000    
Stav fondu k 31.12.2019 302 702 
 

 
 

  Schválený Návrh Návrh  
Fond opráv a obnovy škôl a školských 
zariadení (FOOŠ a ŠZ) rozpočet  na zmenu na úpravu 
  na rok 2019 (+) (-) RO na rok 2019  
Prevod z rezervného fondu do fondu opráv 
a obnovy škôl a školských zariadení 0 + 90 000 90 000  
FOOŠ a ŠZ – príjmová časť 0 + 90 000   90 000    
    
Použitie :     
Rekonštrukcia školského bazéna ZŠ Majerníkova 
62 720 000 + 30 000 750 000 
Vybudovanie ležatých rozvodov vody a 
kanalizácie ZŠ Majerníkova 60, južná vetva 30 000 + 60 000 90 000 
    
FOOŠ a ŠZ – výdavková  časť 750 000 + 90 000   840 000    
Stav fondu k 31.12.2019 5 636 

 
 
 
 



 
 

  Schválený Návrh Návrh  
Fond zelene a ochrany prírody (FZOP) rozpočet  na zmenu na úpravu 
  na rok 2019 (+) (-) RO na rok 2019  
Prívesná cisterna na zabezpečenie zavlažovania 6 000 + 2 500 8 500  
        
FZOP – výdavková časť 6 000 + 2 500  8 500    
Stav fondu k 31.12.2019 1 957 

 
 
V Bratislave, 15.07.2019  
Spracovateľ : Mgr. Mária Pástorová 
                      ekonomické oddelenie 
 


