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Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017  
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Dana Čahojová                                                           Mária Pástorová 
starostka                                                                      ekonomické oddelenie                                                       
                                                                                     
 
 
 
 
 
Prerokované: 
 

- v miestnej rade 13.06.2017 miestna rada prerokovala materiál 
 a odporúča 
 predložiť ho do miestneho zastupiteľstva 
 
 
 
 
 
- komisii F                 08.06.2017 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
 

Návrh uznesenia 
Stanovisko miestnej rady a stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej 
Dôvodovú správu 
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NÁVRH   UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA – KARLOVA  VES 
 

schvaľuje 
 

a) zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017 vo výdavkovej 
časti  rozpočtu nasledovne : 

 
1. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.1 – Materské školy, tovary a služby o 

23 000 €, 
2. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.4 – Základné školy, školské stravovanie 

o 43 500 €, 
3. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 5.5 – Detské ihriská o 3 000 €, 
4. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1.1 – MŠ Majerníkova 60, hracie 

prvky o 13 000 €. 
 

b) zníženie prebytku v rámci schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves na rok 2017 o 82 500 €  

 
 
 

Stanovisko miestnej rady (MiR) zo dňa 13.06.2017: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu rozpočtu 
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2017 a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 08.06.2017: 
Finančná komisia : 

a) odporúča v programe 1, podprograme 1.5 zvýšenie bežných výdavkov vo výške 16 000 
Eur na štúdie slúžiace k overovaniu vybudovania nových parkovacích kapacít mimo 
vozoviek 

Hlasovanie -  prítomní: 9   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 3 
 

b) odporúča financovať nákup hracích prvkov z rezervného fondu mestskej časti 
Hlasovanie -  prítomní: 9   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 1 
 

c) odporúča schváliť návrh na zmenu rozpočtu so zapracovanými zmenami 
Hlasovanie -  prítomní: 9   za: 9  proti: 0  zdržal sa: 0 
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DÔVODOVÁ  SPRÁVA 
 

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017 
 
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017 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 2017 bol schválený uznesením 
miestneho zastupiteľstva č. 268/2016 zo dňa 20.12.2016. Doteraz boli vykonané zmeny na 
základe oznámení o výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, 
grantov, na základe rozpočtového opatrenia starostky č. 1/2017, 2/2017 a 3/2017 a na základe 
uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 309/2017. 
  
Navrhovaná zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017, o ktorú 
požiadalo školské oddelenie je predkladaná na rokovanie miestneho zastupiteľstva a rieši 
úpravu v položkách nasledovne  : 
 
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU : 
 

- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.1 – Materské školy, tovary a služby 
o 23 000 €, 

- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.4 – Základné školy, školské stravovanie 
o 43 500 €, 

- zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 5.5 – Detské ihriská o 3 000 €, 
- zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1.1 – MŠ Majerníkova 60, hracie 

prvky o 13 000 €. 
 
K návrhu výdavkovej  časti bežného rozpočtu : 
V podprograme 7.1.1 Materské školy, tovary a služby navrhujeme zvýšenie rozpočtu o sumu 
3 000 € na interiérové vybavenie, ktoré je potrebné z dôvodu nákupu nábytku pre nové triedy 
v priestoroch MŠ Majerníkova 60  a zvýšenie o sumu 20 000 € na maľovanie vybraných 
materských škôl. 
V súvislosti so začiatkom prevádzky školskej jedálne pri ZŠ Karlovská 61,  navrhujeme 
zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.4 Základné školy, školské stravovanie o 43 500 
€. V tom sú napočítané mzdové výdavky na základe predpokladaného počtu zamestnancov 
v tejto školskej jedálni, kde podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu je 
odporúčaný počet 7 zamestnancov príslušného zariadenia do taríf, pre zamestnancov 
pracujúcich vo verejnom záujme podľa zaradenia podľa náročnosti práce. Príslušné mzdové 
výdavky spolu s odvodmi do poisťovní rozpočtujeme v celkovej výške 23 105 €. Ďalšie 
výdavky sú navrhované na energie a tovary a služby spojené s bežnou prevádzkou vo výške 
6 175 € a výdavky spojené s vybavením kuchynského zariadenia do školskej jedálne vo výške 
14 220 €. 
 
K návrhu výdavkovej  časti kapitálového rozpočtu : 
V kapitálovom rozpočte podprograme 5.5 Detské ihriská, sú v rámci schváleného rozpočtu 
navrhnuté finančné prostriedky na nové hracie prvky, navrhujeme zvýšenie o sumu 3 000 € na 
hracie prvky pre MŠ Adámiho. 
Na zakúpenie nových hracích prvkov pre MŠ Majerníkova 60 navrhujeme v podprograme 
7.1.1. Materké školy,  finančné prostriedky vo výške  13 000 €.  
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Finančné prostriedky uvedených navrhovaných zmien bežného a kapitálového rozpočtu, 
spolu vo výške 82 500 €, navrhujeme použiť znížením prebytku v rámci schváleného 
rozpočtu mestskej časti na rok 2017. 
 
Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu 
 

pro- 
gram 

  

pod- 
pro- 
gram 

  
Ukazovateľ 

  

Schválený 
rozpočet  

na r. 2017 

Návrh  
na zmenu 

(+) (-) 

Návrh  
na úpravu 

RO na 
r.2017 

           
  Bežné výdavky    
7 7.1.1 MŠ – tovary a služby 385 500 + 23 000 408 500 
7 7.4 ZŠ – školské stravovanie 281 650 +43 500 325 150 
      
  Spolu – bežné výdavky 667 150 + 66 500 733 650 
      
  Kapitálové výdavky    
5 5.5 Detské ihriská 25 000 + 3 000 28 000 
7 7.1.1 MŠ Majerníkova 60 – hracie prvky 0 + 13 000 13 000 
      
  Spolu – kapitálové výdavky 25 000 + 16 000 41 000 
      
  Spolu –  bežné a kapitálové výdavky 692 150 + 82 500 774 650 

 
 
Rekapitulácia zmien rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017 
 

  
Ukazovateľ 

  

Schválený 
rozpočet  
na r.2017 

Návrh  
na zmenu 

(+) (-) 

Návrh  
na úpravu 

RO na 
r.2017 

        
Bežné príjmy 10 961 220 0 10 961 220 
Bežné výdavky 10 757 592 + 66 500 10 824 092 
Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu + 203 628 -  66 500 + 137 128 
        
Kapitálové príjmy 238 000    0 238 000 
Kapitálové výdavky 1 081 300 + 16 000 1 097 300 
Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu - 843 300 - 16 000 - 859 300 
        
Príjmové finančné operácie 828 860 0 828 860 
Výdavkové finančné operácie 60 360 0 60 360 
Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií 768 500  0 768 500 
        
Príjmy - bez finančných operácií 11 199 220 0 11 199 220 
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Výdavky bez finančných operácií 11 838 892 + 82 500 11 921 392 
Výsledok hospodárenia bez finančných 
operácií - 639 672  - 82 500 - 722 172  
        
Príjmy spolu 12 028 080 + 0 12 028 080 
Výdavky spolu 11 899 252 + 82 500 11 981 752 
Výsledok hospodárenia       
Prebytok (+) schodok (-) + 128 828 - 82 500 + 46 328 
     
 
Spracoval : Mgr. Mária Pástorová 


