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

 
 
 
 
 

Materiál na 12. zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 30.06.2020 

 
 
 
 

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 16.06.2019 miestna rada prerokovala materiál 
 a odporúča 
 predložiť ho do miestneho zastupiteľstva 
 
 
 

 

 
 
- v komisii F                                     11.06.2020 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
 

Návrh uznesenia 
Stanovisko miestnej rady a stanovisko komisie F 
Dôvodovú správu 
Prílohu – Čerpanie rozpočtu mestskej časti za obdobie 1-
4/2020 
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NÁVRH   UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA – KARLOVA  VES 
 
 

schvaľuje 
 

A. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2020 v príjmovej 
časti nasledovne : 
 

1. zníženie bežných príjmov v položke Daň z príjmov FO o 289 540 EUR 
2. zvýšenie bežných príjmov v položke Daň z nehnuteľností o 713 060  EUR 
3. zvýšenie kapitálových príjmov v položke Projekt SK Klima o 1 294 837 EUR 
4. zvýšenie kapitálových príjmov v položke Vybudovanie chodníka na Perneckej o 234 

854 EUR 
5. zvýšenie príjmových finančných operácií – prevod z Fondu rozvoja športu na krytie 

kapitálových výdavkov vo výške 35 000 EUR 
 

B. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2020 vo 
výdavkovej časti nasledovne : 
 

1. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 1.6 Podpora občianskych projektov o 10 
000 EUR, 

2. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce, materiál COVID 
o 30 000 EUR,  

3. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce, oprava a údržba 
osvetlenia v telocvični na Molecovej o 6 000 EUR, 

4. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.5 Miestny informačný systém, nákup 
výpočtovej techniky 3 000 EUR,  

5. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 5.4.2 Závlahový systém sv. Františka 
o 6 000 EUR, 

6. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 5.4.2 Oprava fontány Nám. Sv. Františka 
o 25 000 EUR, 

7. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 6.3 Parkovacia politika o 19 000 EUR, 
8. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.1 Materská škola Adámiho, výmena 

svetlíkov o 4 480 EUR, 
9. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.1 Materská škola Adámiho, tovary a 

služby o 3 770 EUR, 
10. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.2 Materská škola Borská, tovary a 

služby o 1 270 EUR, 
11. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.3 Materská škola Majeníkova 11, 

tovary a služby o 4 770 EUR, 
12. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.4 Materská škola Majerníkova 60, 

tovary a služby o 2 770 EUR, 
13. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.5 Materská škola Kolískova, tovary a 

služby o 5 845 EUR, 
14. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.6 Materská škola Ladislava Sáru, 

tovary a služby o 970 EUR, 
15. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.7 Materská škola Ľudovíta Fullu, 

tovary a služby o 6 165 EUR, 
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16. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.8 Materská škola Pod Rovnicami, 
tovary a služby o 2 570 EUR, 

17. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.9 Materská škola Suchohradská, 
tovary a služby o 1 870 EUR, 

18. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.  Základné školy. Materské školy 
a školské jedálne, havárie o 10 000 EUR 

19. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 8.1.1 Karloveské centrum kultúry, údržba 
a čistenie priestorov o 5 000 EUR 

20. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.1 Rekonštrukcia nebytových 
priestorov Kuklovská o 50 600 EUR, 

21. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.1 Rekonštrukcia nebytových 
priestorov Segnerova o 70 000 EUR, 

22. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.1 Rekonštrukcia bytu v Materskej 
škole Pod Rovnicami 25 000 EUR, 

23. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.1 Rekonštrukcia interiéru SŠ 
Tilgnerova. objekt Fadruszova, projektová príprava o 10 000 EUR, 

24. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.1 Rekonštrukcia elektroinštalácie 
Janotova o 3 000 EUR, 

25. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.7 Projekt SK Klima (MITADAPT) 
o 1 294 837 EUR, 

26. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 5.5 Rekonštrukcia ihriska na hokejbal 
o 50 000 EUR, 

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

28. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 6.2 Vybudovanie chodníka Pernecká 
o 234 854 EUR, 

29. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 6.3 Parkovisko pred školou 
Karloveská 62, projektová dokumentácia o 5 480 EUR, 

30. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.2 Základná škola Majerníkova, 
autorský dozor – bazén o 1 800 EUR, 

31. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.2 Základná škola Karloveská, 
vybudovanie bežeckej dráhy  o 35 000 EUR, 

32. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 9.1 Osvetlenie Karloveskej lodenice 
o 4 000 EUR. 

 
 
 
Stanovisko miestnej rady a stanovisko komisie finančnej k materiálu : 

Stanovisko miestnej rady (MiR) zo dňa 16.06.2020: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2020 a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 11.06.2020: 

Finančná komisia berie na vedomie Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves na rok 2020 a odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva. 
Prít. : 7                Za : 7                      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 zmeny na základe oznámení 
o výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a grantov.  
 
Návrh na zmenu rozpočtu sa týka úpravy v štyroch základných bodoch : 
 

1. Zmena rozpočtu na základe žiadosti Referátu riadenia projektov za účelom verejného 
obstarávania pre implementáciu aktivít v projekte s názvom MITADAPT : Low-
carbon Bratislava – Karlova Ves resilient towards climate change – adaptation and 
mitigation approach (MITADAPT : Nízkouhlíková Bratislava – Karlova Ves odolná 
voči zmene klímy – adaptačné a mitigačné opatrenia). 

2. Zmena rozpočtu na základe zvýšených kapitálových príjmov v zmysle uzn. vlády SR 
č. 574/2019 z 27.11.2019 na riešenie aktuálnych potrieb mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves. 

3. Zmena rozpočtu na kapitálové výdavky použitím prostriedkov Fondu rozvoja športu. 
4. Zmena rozpočtu na základe zvýšenia bežných príjmov z dane z nehnuteľnosti na 

základe prijatého nového VZN hlavného mesta s účinnosťou od 1.1.2020, a zníženie 
príjmov dane z príjmov fyzických osôb v súvislosti s ekonomickým dopadom na 
vzniknutú pandémiu koronavírusu. 

 
 
K bodu č.1 
Zmena rozpočtu za účelom verejného obstarávania pre implementáciu aktivít v projekte 
s názvom MITADAPT : Low-carbon Bratislava – Karlova Ves resilient towards climate 
change – adaptation and mitigation approach (MITADAPT : Nízkouhlíková Bratislava – 
Karlova Ves odolná voči zmene klímy – adaptačné a mitigačné opatrenia). 
 
Žiadosť o grant na projekt MITADAPT bola podaná vo februári 2020 v rámci otvorenej 
výzvy na predkladanie žiadostí o projekt Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa 
zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach (ClimaUrban), 
Nórske granty 2014 – 2021, Program SK-klíma, Slovenská republika. 
Jednými z hlavných aktivít projektu, ktoré vypracoval referát riadenia projektov  Miestneho 
úradu MČ Bratislava-Karlova Ves je zvýšenie energetickej efektivity vybraných verejných 
budov v správe MČ Bratislava-Karlova Ves - ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova 14. Na 1. etapu 
tejto aktivity MČ žiada o grant vo výške 1 294 837 EUR. 
 
Pre potreby vyhlásenia verejného obstarávania je potrebné mať kryté rozpočtom 
predpokladanú sumu vo výške  1 294 837  EUR tak, aby vysúťažený dodávateľ mohol začať 
s 1. etapou prác v letných, respektíve jesenných mesiacoch 2020 a dodržali sme časový 
harmonogram projektu, na ktorý sú naviazané ďalšie dotačné príjmy. 
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Prvá etapa bude zahŕňať nasledovné práce: 
- MŠ Kolískova 14: elektrina - vnútorné silnoprúdové rozvody + umelé osvetlenie, 

rekonštrukcia strechy, zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, dverí a 
vstupných a zasklených stien, využitie zrážkových vôd – retenčná nádrž, 
zdravotechnika, sadovnícke úpravy – vnútorné átriá.  

- ZŠ A. Dubčeka:     výmena otvorových konštrukcií (okien čo neboli menené), 
zateplenie strešného plášťa s novou strešnou krytinou,     novoprojektovaná 
miestnosť na komunitné eko-centrum,     umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové 
rozvody, ochrana pred bleskom, fotovoltaika, zdravotechnika, opatrenia na 
využitie zrážkovej vody.            

Na obidva objekty sú už k dispozícii vypracované projektové dokumentácie pre hĺbkovú 
obnovu budov v rámci projektu DELIVER: Developing resilient, low-carbon and more 
livable residential area (Program LIFE, ktorý je finančným nástrojom Európskej komisie 
vychádzajúci z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 614/2007 z 23. mája 2007 o 
finančnom nástroji pre životné prostredie), implementovaného MČ od júna 2018.  Na 
stavebné práce v rámci hĺbkovej obnovy oboch budov MČ získala od Európskej komisie 
z programu LIFE podporu 750 000 EUR. Vzhľadom na to, že podľa vypracovaných 
projektových dokumentácií bude hĺbková obnova oboch objektov dosahovať sumu 3 154 220 
EUR, je potrebné ďalšie združovanie finančných prostriedkov. 
 
Celkové náklady projektu MITADAPT sú plánované vo výške 1 810 196 EUR, keďže na 
základe povinných aktivít podľa výzvy Nórske granty 2014 – 2021, Program SK-klíma sú 
súčasťou projektu MITADAPT aj ďalšie aktivity na naplnenie povinných cieľov: 
1. Zníženie množstva uhlíkovej stopy produkovanej v podmienkach MČ Bratislava-Karlova 

Ves, čo povedie k zlepšeniu kvality života a zdravia a celkovému skvalitneniu životných 
podmienok v tejto mestskej časti. Povinný indikátor: Zníženie CөO2  ekv. o 1785 ekv. o 
1785 ton za obdobie realizácie investičného projektu a dobu udržateľnosti projektu (2020-
2028). Minimálne 15 adaptačných a mitigačných opatrení. 

2. Vypracovanie konkrétneho akčného plánu na zmiernenie dopadov klímy spolu 
s opatreniami a časovým harmonogramom ich realizácie.  

3. Zvýšenie verejného povedomia o problematike klimatických zmien zapájaním verejnosti 
do komunitných aktivít realizovaných v moderných modelovo zrekonštruovaných 
verejných objektoch. Otvorenie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu 
a biodiverzitu v  ZŠ A. Dubčeka. Spolupráca s nórskym partnerom. 

4. Revitalizácia verejného priestranstva „parku Kaskády“ – vodozádržné opatrenia a výsadba 
zelene s potrebou biodiverzity. 

 
 
K bodu č. 2 
Dňa 27.11.2019 vláda SR schválila uznesením č. 574/2019 finančné prostriedky na kapitálové 
výdavky na riešenie aktuálnych potrieb mesta Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej 
republiky. Pre Mestskú časť Karlova Ves bola schválená čiastka vo výške 234 854 EUR za 
účelom vybudovania chodníka na Perneckej ulici. Dňa 30. januára 2020 boli finančné 
prostriedky pripísané na účet mestskej časti a sú zapracované do kapitálového rozpočtu 
v príjmovej aj výdavkovej časti. 
 
 
K bodu č. 3 
V roku 2019 boli vo Fonde rozvoja športu schválené finančné prostriedky na revitalizáciu 
areálu – vybudovanie bežeckej dráhy na Karloveskej 61 vo výške 20 000 EUR, na 
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vybudovanie skateparku na Majerníkovej vo výške 8 000 EUR a vo Fonde opráv a obnovy 
škôl a školských zariadení finančné prostriedky vo výške 7 000 EUR na zakúpenie 
interaktívných tabúl pre ZŠ Karloveská 61. Tieto finančné prostriedky zostali nevyčerpané 
a oddelenie správy budov a investícií požiadalo presunúť finančné prostriedky spolu vo výške 
35 000 EUR z Fondu rozvoja športu na kapitálové výdavky na vybudovanie bežeckej dráhy 
na Karloveskej 61 (pri tejto sume je možnosť vybudovania o jednu dráhu navyše a celkovo 
dlhšiu plochu dráh). 
 
 
K bodu č. 4 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky schválilo dňa 12.12.2019 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2019 o miestnych daniach kde s účinnosťou od 1.1.2020 
upravilo podmienky určovania a výberu dane z nehnuteľností na území Bratislavy, s čím 
súvisí vyšší výber dane z nehnuteľnosti aj pre našu mestskú časť. V súvislosti so situáciou 
okolo koronavírusu  počítame s výpadkom dane z príjmov fyzických osôb. 
Rozdiel týchto daňových príjmov vo výške 423 520 EUR navrhujeme použiť na riešenie 
aktuálnych potrieb mestskej časti a to na úhradu nákladov z roku 2019 (t.z. schválené 
v rozpočte v roku 2019 ale k 31.12.2019 neuhradené buď z dôvodu nedokončenia, 
neprevzatia diela; alebo nedoručenia faktúr dodávateľom)  ale aj na základe nových 
požiadaviek jednotlivých oddelení mestskej časti.  
Zo zvýšených príjmov navrhujeme použiť na bežné výdavky čiastku 148 480 EUR v zmysle 
nižšie predloženej tabuľky. Na kapitálové výdavky je z týchto príjmov plánované použitie vo 
výške 275 040 EUR na rekonštrukcie objektov a zakúpenie kapitálových aktív takisto podľa 
nižšie uvádzanej tabuľky. 
/V zosumarizovanej tabuľke kapitálových výdavkov zahrnuté aj výdavky Add1 – Projekt SK 
Klima 1 294 837 €, Add 2 Vybudovanie chodníka Pernecká 234 854 € a bežecké dráhy na 
Karloveskej 61 vo výške 35 000 €) 
 
BEŽNÉ VÝDAVKY : 
V položke podpora občianskych projektov navrhujeme zvýšenie celkovej sumy dotácií 
o 10 000 EUR. Uvedené budú použité na dotácie pre športové subjekty a občianske projekty 
na základe uznesenia dotačnej komisie a následne zastupiteľstva.  
V položke Materiál navýšenie, ktoré súvisí najmä so zabezpečením zvýšenej hygieny 
a sanitácie priestorov mestskej časti ako i priestorov školských zariadení v súvislosti 
s prepuknutím COVID-19. Položka obsahuje materiál ako ochranné pomôcky, dezinfekčné 
prostriedky, náklady na informačnú kampaň a podobne.  
V položke Správa obce – osvetlenie Molecova – ide o rekonštrukciu osvetlenia v telocvični na 
Molecovej ulici, ktoré je vo veľmi zlom technickom stave. 
V položke MIS nákup výpočtovej techniky ide najmä o zabezpečenie výpočtovej techniky pre 
materské školy a školské jedálne. 
V položke Závlahový systém sv. Františka -opravy ide o komplexný audit a opravu 
závlahového systému na nám. Sv. Františka kde predpokladáme výmenu polovice trysiek, 
nahradenie nefunkčného ovládacieho systému a zabezpečenie dažďového senzora, ktorý 
povedie k šetreniu vody. 
V položke Oprava fontány na nám.sv. Františka ide o vyriešenie problému zatekania a teda 
i spustenie momentálne odstavenej fontány.  
V položke Parkovacia politika navrhujeme zvýšenie v súvislosti s dopravnými projektami na 
Dlhých Dieloch, ktoré by mali napomôcť sprehľadneniu parkovania.  
V položkách programu 7. ide o navýšenie rozpočtov materských škôl na základe konkrétnych 
požiadaviek riaditeľov.  
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V položke ZŠ MŠ havárie ide o navýšenie prostriedkov na bezodkladné odstraňovanie havárií 
v školských zariadeniach. Potreby zmeny vznikla na základe výraznejšieho čerpania tejto 
položky v prvom kvartály 2020.  
V položke KCK ide o navýšenie súvisiace s odstránením terasy, čistením a vymaľovaním 
priestorov po bývalej pizzerii.  
 
 
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY : 
V položke Rekonštrukcia Kuklovská ide o rekonštrukciu nebytových priestorov na Kuklovskej 
ulici. 
V položke Segnerova realizácia o stavebné úpravy a rekonštrukciu priestorov objektu na 
Segnerovej ulici za účelom vybudovania sídla pre VPS.  
V položke rekonštrukcie bytu pod Rovnicami ide o rekonštrukciu havarijného stavu školského 
bytu na ulici pod Rovnicami. 
V položke Rekonštrukcia interiéru – projektová príprava objekt Fadruszova ide o projekt 
rekonštrukcie nebytových priestorov v objekte SŠ Tilgnerova na Fadruszovej ulici. 
V položke Rekonštrukcia elektroinštalácie Janotova ide o rekonštrukciu elektroinštalácie v objekte 
Janotova. Uvedenou rekonštrukciou bude zavŕšení proces výmeny elektroinštalácie v celej budove.  
V položke Rekonštrukcia ihriska – hokejbal ide o rekonštrukciu ihriska, ktoré po realizácií bude slúžiť 
ako hokejbalové ale i multifunkčné ihrisko. O mieste realizácie sa rokuje s miestnymi hokejbalovými 
družstvami.  
V položke Vybudovanie chodníka Sumbálova – Karloveská ide o realizáciu výstavby chodníka pre 
peších i s bezbariérovými úpravami.  
V položke Parkovisko pred školou Karloveská 32 – PD ide o realizáciu projektovej dokumentácie pre 
parkovisko na Karloveskej 32, ktorého výstavbou by sa mal podstatným spôsobom navýšiť počet 
parkovacích miest v dotknutej lokalite.  
V položke Autorský dozor bazén ide o uhradenie autorského dohľadu na bazéne.  
V položke Rekonštrukcia bežeckej dráhy ZŠ Karloveská ide o vybudovanie riadnej bežeckej dráhy pre 
základnú školu.  
V položke osvetlenie Karloveskej Lodenice ide o realizáciu osvetlenia a označenie 
Karloveskej Lodenice v súlade s požiadavkami architektov na vzhľad fasády.  
 
 
Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu : 
 

  Schválený Návrh Návrh  

BEŽNÉ PRÍJMY rozpočet  na zmenu na úpravu 

  na rok 2020 (+) (-) RO na rok 2020  

    

Daň z príjmov FO 5 829 040 -289 540 5 539 500 

Daň z nehnuteľnosti 1 496 380 + 713 060 2 209 440  

    

Bežné príjmy spolu 7 325 420 + 423 520   7 748 940   

 
 

  Schválený Návrh Návrh  

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY rozpočet  na zmenu na úpravu 

  na rok 2020 (+) (-) RO na rok 2020 

    

Projekt SK Klima (MITADAPT) 0 + 1 294 837 1 294 837  
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Výstavba chodníka na Perneckej (transfer z MF) 0 + 234 854 234 854 

    

Kapitálové príjmy spolu 0 + 1 529 691   1 529 691   

 
 
 

  Schválený Návrh Návrh  

PRÍJMY – FO rozpočet  na zmenu na úpravu 

  na rok 2020 (+) (-) RO na rok 2020  
Prevod z fondu  rozvoja športu na krytie 
kapitálových výdavkov 0 + 35 000 35 000  

        

Finančné operácie spolu 0 + 35 000   35 000    

 
 
 
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 

           

  Bežné výdavky    

1 1.6 Podpora občianskych projektov 65 000 + 10 000 75 000 

2 2.1 Správa obce – materiál COVID 53 000 + 30 000 83 000 

2 2.1 
Správa obce – údržba osvetlenia 
v telocvični Molecova  0 + 6 000 6 000 

2 2.5  MIS – nákup výpočtovej techniky 23 000 + 3 000 26 000 

5 5.4.2 Závlahový systém sv. Františka – oprava 1 400 + 6 000 7 400 

5 5.4.2 Oprava fontány Nám. Sv, Františka 0 + 25 000 25 000 

6 6.3 Parkovacia politika  1 000 + 19 000 20 000 

7 7.1.1 MŠ Adámiho – výmena svetlíkov 0 + 4 480 4 480 

7 7.1.1 MŠ Adámiho – tovary a služby 31 650 + 3 770 35 420 

7 7.1.2 MŠ Borská – tovary a služby 65 590 + 1 270 66 860 

7 7.1.3 MŠ Majerníkova 11 – tovary a služby 57 300 + 4 770 62 070 

7 7.1.4 MŠ Majerníkova 60 – tovary a služby 4 940 + 2 770 7 710 

7 7.1.5 MŠ Kolískova – tovary a služby 52 280 + 5 845 58 125 

7 7.1.6 MŠ L. Sáru – tovary a služby 29 500 + 970 30 470 

7 7.1.7 MŠ Ľ. Fullu – tovary a služby 53 160 + 6 165 59 325 

7 7.1.8 MŠ Pod Rovnicami – tovary a služby 31 690 + 2 570 34 260 

7 7.1.9 MŠ Suchohradská – tovary a služby 31 270 + 1 870 33 140 

7 7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie 15 000 + 10 000 25 000 

8 8.1.1 KCK – údržba a čistenie priestorov 1 000 + 5 000 6 000 

  Bežné výdavky spolu 516 780 + 148 480 665 260 
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  Kapitálové výdavky    

2 2.1 Rekonštrukcia NP Kuklovská 0 + 50 600 50 600 

2 2.1 Rekonštrukcia NP Segnerova - realizácia 0 + 70 000 70 000 

2 2.1 Rekonštrukcia bytu MŠ Pod Rovnicami 0 + 25 000 25 000 

2 2.1 
Rekonštrukcia interiéru v SŠ Tilgnerova - 
objekt Fadruszova, proj.príprava 0 + 10 000 10 000 

2 2.1 Rekonštrukcia elektroinštalácie Janotova 0  + 3 000 3 000 

2 2.7 Projekt SK Klima (MITADAPT) 0 + 1 294 837 1 294 837 

5 5.5 Rekonštrukcia ihriska – hokejbal 0 + 50 000 50 000 

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

6  6.2 
Vybudovanie chodníka Pernecká (transfer 
z MF) 0 + 234 854 234 854 

6 6.3 
Parkovisko pred školou Karloveská 32 - 
PD 0 + 5 480 5 480 

7 7.2 Autorský dozor bazén 0 + 1 800 1 800 

7 7.2 
Rekonštrukcia bežeckej dráhy ZŠ 
Karloveská 0 + 35 000 35 000 

9 9.1 Osvetlenie Karloveskej lodenice 0 + 4 000 4 000 

  Kapitálové výdavky spolu 0 1 839 731 1 839 731 

      

  Bežné a kapitálové výdavky spolu 516 780 + 1 988 211 2 504 991  
 
 
 
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 + 423 520 15 538 678 

Bežné výdavky 14 821 732 + 148 480 14 970 212 

Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu + 293 426 + 275 040  + 568 466 

        

Kapitálové príjmy 1 500 138 + 1 529 691 3 029 829 

Kapitálové výdavky 2 078 074 + 1 839 731 3 917 805 

Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu - 577 936 - 310 040  - 887 976 

        

Príjmové finančné operácie 378 110 + 35 000 413 110 

Výdavkové finančné operácie 93 600 + 0 93 600 

Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií 284 510 + 35 000 319 510 

        

Príjmy - bez finančných operácií 16 615 296 + 1 953 211 18 568 507 

Výdavky bez finančných operácií 16 899 806 + 1 988 211 18 888 017 

Výsledok hospodárenia bez finančných operácií  -284 510  - 35 000   -319 510 
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Príjmy spolu 16 993 406 + 1 988 211 18 984 617 

Výdavky spolu 16 993 406 + 1 988 211 18 984 617 

Výsledok hospodárenia       

Prebytok (+) schodok (-)  0 0 0 

    

 
 
 
V Bratislave, 16.06.2020  
Spracovateľ : Mgr. Mária Pástorová 
                      ekonomické oddelenie 
 
 


