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

 
 
 
 
 

Materiál na 13. zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 22.09.2020 

 
 
 
 

Návrh  
na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2020 

 
 
 
 
Predkladateľ: Spracovateľ: 
 

Dana Čahojová                                                          Mgr. Katarína Procházková, PhD. 
starostka                                                                     prednostka                                                                               
                                                                                   Mgr. Mária Pástorová 
                                                                                   ekonomické oddelenie                                                                                
 
 
 
Prerokované: 
 

- v miestnej rade 16.09.2020 miestna rada prerokovala materiál 
 a odporúča 
 predložiť ho do miestneho zastupiteľstva 
 
 
 

 

 
 
- v komisii F                                     10.06.2020 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
 

Návrh uznesenia 
Stanovisko miestnej rady a stanovisko komisie F 
Dôvodovú správu 
Prílohu – Zmluva o združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci 
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NÁVRH   UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA – KARLOVA  VES 
 
 

schvaľuje 
 

zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2020 nasledovne 
: 
 

1. zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 1.4.1 Strategické plánovanie, projekty 
mestskej časti o 25 000 EUR, 

2. zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 2.1 Strategické plánovanie, projekty 
mestskej časti o 10 000 EUR, 

3. zvýšenie kapitálových výdavkov – transfer Hlavnému mestu SR Bratislave na základe 
Zmluvy o združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci o 35 000 EUR, 

4. zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 6.2 Vybudovanie chodníka 
Sumbálova – Karloveská o 55 160 EUR, 

5. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 6.2 Vybudovanie chodníka Svrčia 
o 55 160 EUR, 

6. zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 6.2 Vybudovanie nových chodníkov 
o 60 000 EUR, 

7. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 6.2 Nákup pozemkov - Vybudovanie 
chodníka Pernecká o 60 000 EUR, 

8. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.2 SŠ Tilgnerova – spoluúčasť pri 
rekonštrukcii športoviska v areáli SŠ Tilgnerova vo výške 50 000,- EUR, 

9. použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na krytie 
kapitálových výdavkov vo výške 50 000,- EUR. 

 
 
Stanovisko miestnej rady a stanovisko komisie finančnej k materiálu : 

Stanovisko miestnej rady (MiR) zo dňa 16.09.2020: 

Miestna rada prerokovala materiál Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves na rok 2020 d odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 
Hlasovanie -  prítomní: 6    za:  6   proti:0    zdržal sa:  0 
 
Miestna rada prerokovala materiál Schválenie rozpočtového opatrenia starostky vo veci 
zmluvy o združení finančných prostriedkov  vzájomnej spolupráci s Hlavným mestom SR 
Bratislavou a odporučila zapracovať tento materiál do Návrhu na zmenu rozpočtu mestskej 
časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2020 a takto predložiť na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7    za:  7   proti:0    zdržal sa:0 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 10.09.2020: 

Finančná komisia prerokovala materiál „Návrh na zmenu rozpočtu .....“ a odporúča zmenu 
rozpočtu schváliť. 
Hlasovanie -  prítomní: 5    za: 5     proti: 0    zdržal sa: 0  
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DÔVODOVÁ  SPRÁVA 

 
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2020 

 
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2020 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 2020 bol schválený uznesením 
miestneho zastupiteľstva č. 101/2019, zo dňa 17.12.2019. Doteraz bola vykonaná zmena 
rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia starostky č. 1/2020 a 2/2020, uznesenia 
miestneho zastupiteľstva č. 126/2020 a zmeny na základe oznámení o výške dotácií zo 
štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a grantov.  
 
 
Návrh na zmenu rozpočtu sa týka úpravy vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu : 
 
1.) Vzhľadom na dlhodobo pretrvávajúci zlý stav Jurigovho námestia a vzhľadom na 
predpoklad vysokých nákladov na jeho rekonštrukciu, prebiehajú medzi mestskou časťou 
Bratislava – Karlova Ves a Hlavným mestom SR Bratislavou rokovania s cieľom dospieť 
k jasnému vymedzeniu vlastníckych a správcovských vzťahov, a s cieľom zabezpečiť 
bezpečnosť obyvateľov prechádzajúcich námestím. 
Vzhľadom na havarijný stav námestia sa mestská časť a Hlavné mesto dohodli na okamžitom 
zásahu v dotknutom území a za účelom rýchlej opravy a odstránenia havarijného stavu 
podpísali zmluvu o združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci. Mestská časť sa 
zaviazala účasťou vo výške 9% na financovaní momentálne realizovanej rekonštrukcie 
s podmienkou schválenia tejto účasti v miestnom zastupiteľstve. V zmysle ustanovenia čl. II 
ods. 3 Zmluvy: 
Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov Mestskou časťou v zmysle bodu 2. písm. b) 
Zmluvy je schválenie finančných prostriedkov v miestnom zastupiteľstve Mestskej časti. 
V opačnom prípade budú do odstránenia havarijného stavu Jurigovho námestia vložené 
výlučne finančné prostriedky vo výške 350 000,- EUR zo strany Hlavného mesta. 
Finančné prostriedky vo výške 35 000,- EUR pre transfer Hlavnému mestu navrhujeme 
presunúť z podprogramu 1.4.1 Strategické plánovanie, projekty mestskej časti vo výške 
25 000,- EUR a z podprogramu 2.1 Správa majetku obce, Klimatizácia MÚ vo výške 10 000,- 
EUR. 
 
2.) Další navrhnutý presun je presun finančných prostriedkov v rámci programu 6 Doprava, 
cestné hospodárstvo  výstavba, a to v podprograme 6.2. nasledovne : 

1.  Finančné prostriedky schválené za účelom vybudovania nových chodníkov použiť na 
vykúpenie pozemkov na vybudovanie chodníka na Perneckej ulici vo výške 60 000,- 
EUR.   

2. Finančné prostriedky vo výške 55 160,- EUR schválené na vybudovanie chodníka 
Sumbálová – Karloveská použiť na vybudovanie chodníka na ul. Svrčia. 

 
3.) Spojená škola a gymnázium Tilgnerova 14 získala prostredníctvom Združenia na pomoc 
škole Tilgnerova, o.z., od Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy finančné 
prostriedky vo výške 80 000,- EUR na rekonštrukciu športoviska v areáli školy. Rozpočet 
rekonštrukcie spočíva vo vybudovaní multifunkčného ihriska a je vo výške 130 000,- EUR. 
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Škola požiadala mestskú časť o dofinancovanie vo výške 50 000,- EUR, aby bolo možné 
realizovať verejné obstarávanie. Tieto finančné prostriedky 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 2020 (+) (-) RO na rok 2020  
Prevod z rezervného fondu  na krytie 
kapitálových výdavkov 0 + 50 000 50 000  

        

Finančné operácie spolu 0 + 50 000 
  

50 000    

 
 
 
Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu : 
 

pro- 
gram 

  

pod- 
pro- 
gram 

  
Ukazovateľ 

  

Schválený 
rozpočet  

na rok 2020 

Návrh  
na zmenu 

(+) (-) 

Návrh  
na úpravu 
RO na rok 

2020 

           

  Kapitálové výdavky    

      

1 1.4.1 Strategické plánovanie – projekty MČ 50 000 - 25 000 25 000 

2 2.1 Klimatizácia MÚ – 1. etapa 10 000 - 10 000 0 

2 2.1 
Transfer pre Hl. mesto (zmluva o združení 
prostriedkov – Jurigovo nám.) 0 + 35 000 35 000 

6 6.2 
Vybudovanie chodníka Sumbálova – 
Karloveská 55 160 - 55 160 0 

6 6.2 Vybudovanie chodníka Svrčia 0 + 55 160 55 160 

6 6.2  Vybudovanie nových chodníkov 80 000 - 60 000 20 000 

6  6.2 
Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka 
Pernecká  0 + 60 000  60 000 

7 7.2 
SŠ Tilgnerova, spoluúčasť rekonštrukcia 
športového areálu 0 + 50 000 50 0000 

      

  Kapitálové výdavky spolu 195 160 +50 000 245 160  
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Rekapitulácia zmien rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2020 
 

  
Ukazovateľ 

  

Schválený 
rozpočet  

na rok 2020 

Návrh  
na zmenu 

(+) (-) 

Návrh  
na úpravu 
RO na rok 

2020 

        

Bežné príjmy 15 115 158 + 0 15 115 158 

Bežné výdavky 14 821 732 + 0 14 821 732 

Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu + 293 426 + 0  + 0 

        

Kapitálové príjmy 1 500 138 + 0 1 500 138 

Kapitálové výdavky 2 078 074 + 50 000 2 128 074 

Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu - 577 936 - 50 000  - 627 936 

        

Príjmové finančné operácie 378 110 + 50 000 428 110 

Výdavkové finančné operácie 93 600 + 0 93 600 

Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií 284 510 + 50 000 334 510 

        

Príjmy - bez finančných operácií 16 615 296 + 0 16 615 296 

Výdavky bez finančných operácií 16 899 806 + 50 000 16 949 806 

Výsledok hospodárenia bez finančných operácií  -284 510  - 50 000   -334 510 

       

Príjmy spolu 16 993 406 +50 000 17 043 406 

Výdavky spolu 16 993 406 + 50 000 17 043 406 

Výsledok hospodárenia       

Prebytok (+) schodok (-)  0 0 0 

    

 
 
 
V Bratislave, 17.09.2020  
Spracovateľ : Mgr. Mária Pástorová 
                      ekonomické oddelenie 
 
 


