
 

 

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica 
 

 

 

 

Materiál na rokovanie  

Miestneho zastupiteľstva 

MČ Bratislava – Záhorská Bystrica 

dňa 26.3.2018 

 

K bodu č.:  

 

 

 

 

 

 

Návrh    

na 1. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica   

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Predkladateľ:     Materiál obsahuje: 

Ing. Jozef Krúpa     - Návrh na uznesenie 

starosta       - Dôvodová správa 

- Rekapitulácia výdavkov 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovateľ: 

Andrea Weinštuková 

ekonomické oddelenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marec  2018 

 

 



1. 

Návrh na uznesenie mies 

 

tneho zastupiteľstva č. .../2018 

 mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 26.3.2018 

 

Názov bodu programu: Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava –      

Záhorská Bystrica 

 

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica 

 

s c h v a ľ u j e 

 

a) v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. zmenu 

rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2018 vrátane 

programov a podprogramov nasledovne: 

 

                

 

 Návrh na 1. zmenu 

 rozpočtu na rok 2018 

Bežné príjmy 2 628 685 

Kapitálové príjmy 641 900 

Finančné oper príjmové 814 417 

Príjmy spolu 4 085 002 

Bežné výdavky 2 334 964 

Kapitálové výdavky 924 209 

Finan oper výdavkové 814 417 

Výdavky spolu 4 073 590 

Hospodárenie obce 11 412 

z toho:  

Bežný rozpočet 288 600 

Kapitálový rozpočet -282 309 

  

       b.)  krytie schodku kapitálového rozpočtu  prebytkom bežného rozpočtu  

       c.)  spolufinancovanie technického zhodnotenia požiarnej zbrojnice vo výške 9 479,-              

EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. 

Dôvodová správa 

 

Rozpočet  mestskej  časti na rok   2018  schválilo miestne  zastupiteľstvo  uznesením 

č. 308/2018 dňa 20.2.2018. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská 

Bystrica je predkladaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

 

Bežné výdavky: 

 

Program 3 – Správa majetku: v tomto programe je nový podprogram a to Budova 

požiarnej zbrojnice. Na základe výzvy MV SR mestská časť podá žiadosť o  poskytnutie 

dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR za účelom 

technického zhodnotenia hasičskej zbrojnice. K tomu je potrebné predložiť doklad 

o zabezpečení spolufinancovania vo výške 5% z celkových výdavkov, ako aj výpis 

z uznesenia zo zastupiteľstva MČ. Spolufinancovanie predstavuje výšku 1 500,- EUR 

a zostatok prevyšujúcej sumy nad 30 000,- EUR prestavuje sumu 7 979,- EUR čo je spolu 

v podpoložke Zateplenie + spoluúčasť 5% 9 479,- EUR. Technické zhodnotenie hasičskej 

zbrojnice predstavujem zateplenie fasády, výmenu starých oceľových vrát za rolovacie brány.  

Na základe cenovej ponuky je v podprograme nová položka a to Bezpečnostné zariadenie 

požiarnej zbrojnice vo výške 2 000,- EUR. V priebehu jedného roka bola zbrojnica 

niekoľkokrát vykradnutá.  

Ak mestská časť dotáciu zo štátneho rozpočtu nedostane, budova požiarnej zbrojnice 

zbrojnica sa nebude technicky zhodnocovať. 

 

 Program 6 – Kultúra, šport a mládež: položka Detské ihriská sa navyšuje o 9 000,- 

EUR. Ku koncu marcu bolo preinvestovaný 3 200,- EUR na výmenu poškodených prvkov na 

detskom ihrisku pri MÚ. Na rekonštrukciu ihriska na Hargašovej ulici je potrebných cca 

4 650,- EUR a to na úpravu terénu, rekonštrukciu dopadových plôch, dosadenie trávy 

doplnenie ihriskových prvkov. Rekonštrukcia detského ihriska „Na Plácku“ podľa cenovej 

ponuky je vo výške cca 4 350,- EUR. V tom je zahrnuté odstránenie nevhodných prvkov,  

osadenie novej lezeckej pyramídy, veže so šmýkačkou, nové hojdačky a úprava terénu. 

 

 Program 8 – Doprava a výstavba: položka Zimná údržba sa znižuje o 2 500,- EUR 

a to na základe čerpania danej položky.  

 

 

Rekapitulácia návrhu  1. zmeny rozpočtu 2018 
 

 
Bežný výdaj   

Zvýšenie výdavkov    Zníženie výdavkov    

PZ – zateplenie+spoluúčasť 5% 9 479 Zimná údržba MK -2 500 

Bezpečnostné zariadenie 2 000   

Detské ihriská - údržba 9 000   

    

Spolu: 20 479 Spolu: -2 500 

 

 


