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1.  
 

Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje  
 

úpravu rozpočtu na rok 2017 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu  je 
11,298.903,- € a výška výdavkov rozpočtu je 11,298.903,- €. 
 

 
 
 

 
2. 
 
 

Uznesenie miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 
 

 
Miestna rada MZ MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu 

 
odporúča 

 
MZ MČ Bratislava–Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 
v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu  je 11,298.903,- € a výška výdavkov 
rozpočtu je 11,298.903,- €. 
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3.   Dôvodová správa 
 
 

 
Rozpočet na rok 2017 bol schválený dňa 13.12.2016 uzn. MZ č. 241/13/12/16/P s výškou 
príjmov a výdavkov 10,787.722.- €. Uznesením č. UZN 255/28/02/17/P bola schválená úprava 
niektorých položiek príjmov a výdavkov a suma príjmov a výdavkov bola upravená na výšku 
11,130.793 €. 
 
Predkladáme návrh na úpravu rozpočtu, ktorá zohľadňuje nové skutočnosti, ktoré sa vyskytli 
v ostatných týždňoch: 
 
Príjmy: 

- zvýšenie daňových príjmov za záber verejného priestranstva z vyhradených parkovacích 
miest podľa vybavených žiadostí na rok 2017 

- príjem účelových finančných prostriedkov ako náhrad za uskutočnené výruby zelene – 
v rovnakej výške aj vo výdavkoch 

- vlastné príjmy škôl za projekty na základe zmlúv o poskytnutí finančných darov, grantov 
a spolufinancovaní súťaží - v rovnakej výške aj vo výdavkoch 

- príjmy z dobropisov rozpočtových organizácií za vyúčtovanie spotreby energií za rok 
2016 - v rovnakej výške aj vo výdavkoch 

- príjem dotácie na prenesený výkon štátnej správy v oblasti registra adries 
- očakávaný príjem z predaja nehnuteľností podľa schválených uznesení miestnym 

zastupiteľstvom 
- avízo o poskytnutí dotácie z Enviromentálneho fondu na obstaranie kompostérov so 

školských kuchýň v oboch základných školách 
 

Bežné výdavky: 
Program 3: 

- vysoké nedoplatky na vyúčtovacích faktúrach za plyn a teplo by mali za následok 
nedostatok finančných prostriedkov  na prevádzku v II. polroku – týka sa budovy 
zdravotného strediska Hubeného ul.,  

- presun finančných prostriedkov určených na mzdy a odvody z programu 11 do programu 
3 – ostatné budovy v zmysle dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku miestneho úradu, 
na základe ktorého boli presunuté dve robotnícke miesta zo strediska čistota na oddelenie 
vnútornej správy, 

- doplnenie finančných prostriedkov určených na náhrady pri práceneschopnosti – jedáleň, 

Program 4: 
- doplnenie finančných prostriedkov určených na náhrady pri práceneschopnosti –stavebný 

úrad, 

Program 8: 
- v zmysle textu pri príjmoch – vlastné prostriedky účelovo viazané na projekty, na ktoré si 

rozpočtové organizácie zabezpečili financovanie 
- použitie prostriedkov z dobropisov rozpočtových organizácií na havárie na majetku resp. 

iné nepredvídané práce /napr. oprava múrikov oplotenia/ 
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Program 10: 
- vysoké nedoplatky na vyúčtovacích faktúrach za plyn a teplo by mali za následok 

nedostatok finančných prostriedkov  na prevádzku v II. polroku – týka sa budovy 
Nemeckého kultúrneho domu a kultúrneho strediska Impulz 

Program 11: 
- presun finančných prostriedkov určených na mzdy a odvody z programu 11 do programu 

3 – ostatné budovy v zmysle dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku miestneho úradu, 
na základe ktorého boli presunuté dve robotnícke miesta zo strediska čistota na oddelenie 
vnútornej správy 

- použitie účelových finančných prostriedkov ako náhrad za uskutočnené výruby zelene 

Program 13: 
- neskoré doručenie faktúry za spracovanie komunitného plánu malo za následok jej 

úhradu až v r. 2017, v rozpočte ktorého nebolo pri schvaľovaní s touto sumou počítané 

Program 14: 

- mestská časť Bratislava-Rača sa stala lokálnym partnerom INFOSTATU /Inštitút 
informatiky a štatistiky/ v medzinárodnom projekte v rámci programu cezhraničnej 
spolupráce Interreg, pod názvom YOUMIG (young -mladý, migration - migrácia), ktorý 
sa zameriava na posilnenie inštitucionálnych kapacít, na získanie relevantných údajov o 
migrácii s osobitným zreteľom na vekovú skupinu 15-34 ročných. Migrácia mládeže sa v 
podunajskej oblasti zintenzívňuje a spochybňuje všetky úrovne správy. Má nové 
ovládače (napríklad online komunikačné kanály a nové vzorce správania) a vážne 
dôsledky pre vývoj. Emigrácia mládeže môže spôsobiť vážnu stratu pracovnej sily a 
ľudského kapitálu spolu s neprípustnými prichádzajúcimi transfermi (ako sú sociálne a 
finančné prevody), zatiaľ čo imigrácia, ak nie je riadne riadená, môže viesť k 
marginalizácii a nedostatočnému využívaniu ľudských zdrojov. Väčšina základných 
príčin a dôsledkov migrácie mládeže (vo veku 15 - 34 rokov) ovplyvňuje miestne 
samosprávy, avšak mnohé z nich nie sú dostatočne pripravené na riešenie situácie. S 
cieľom správne reagovať na výzvy vyplývajúce z migrácie mládeže a zvládnuť ich 
dosahy potrebujú miestne samosprávy v podunajskej oblasti presnejšie dôkazové 
základne, údaje a politické nástroje. Zložitosť problému si vyžaduje nadnárodnú 
iniciatívu, ktorá zahŕňa aj štatistické a akademické inštitúcie, s cieľom vytvoriť rámec pre 
koordinované činnosti vysielajúcich, prijímaných a tranzitných komunít v podunajskej 
oblasti. Do projektu je zapojených 19 partnerov z 8 krajín Dunajského regiónu. Riešená 
problematika patrí na Slovensku k aktuálnym a spoločensky veľmi závažným, má dopady 
aj na lokálnu úroveň, na fungovanie obcí. MČ Rača očakáva od účasti v projekte 
príspevok ku zlepšeniu a sprehľadneniu evidencie migračných pohybov obyvateľstva. 
Výsledky projektu, získané skúsenosti a domáce aj zahraničné kontakty bude môcť MČ 
využiť na zlepšenie a sprehľadnenie evidencie obyvateľstva, na prípravu stratégií 
týkajúcich sa problematiky migrácie mladých v širšom kontexte, ako aj na zlepšenie 
informovanosti zástupcov miestnej samosprávy a obyvateľov obce o problematike 
migrácie. Rovnako z výsledkov projektu môžu profitovať inštitúcie sídliace na území 
obce, predovšetkým firmy a podnikateľské subjekty. Ťažisko by malo byť v oblasti 
zamestnanosti a vzdelávania mladých ľudí. Projekt bude trvať 30 mesiacov, celkový 
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rozpočet je vo výške 2,719 tis. €, z toho na MČ Bratislava-Rača cca 100 tis. €. Projekt 
vedie  Rumunský inštitút pre výskum národnostných menšín, podporuje ho University of 
Vienna a Maďarský centrálny štatistický úrad. Výdavky pre rok 2017 pre MČ  budú 
tvoriť osobné náklady na pracovníkov na dohodu o vykonaní práce, ktorí budú pracovať 
ako experti v oblasti organizovania, vedenia a vyhodnotenia rozhovorov podľa určených 
kritérií, organizovania, vedenia a vyhodnotenia lokálnych fokusových skupín 
a vyhotovenia záverečnej analýzy v slovenskom a anglickom jazyku. Pri výdavkoch nie 
je potrebná žiadna spoluúčasť, v plnej výške budú postupne refundované. 

 
Kapitálové výdavky: 
Program 3: 

- doplnenie finančných prostriedkov na vybudovanie klimatizácie v budove Obecného 
domu na základe predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá presahuje rozpočtovanú sumu. 
Z technologického hľadiska nie je vhodné vynechávať jednotlivé miestnosti, ktoré sa 
nachádzajú na južnej strane. 

- lepším vývojom kapitálových príjmov sa otvára možnosť riešiť obnovu zastaralého 
automobilového parku kúpou ďalšieho osobného motorového vozidla pre potreby 
stavebného úradu a oddelenia životného prostredia, ktoré sa často potrebujú dostať aj do 
ťažšie prístupného terénu 

Program 8: 
- použitie dotácie z Envirofondu na zakúpenie kompostérov do školských kuchýň v oboch 

základných školách, vrátane spolufinancovania 

Program 11: 
- lepším vývojom kapitálových príjmov sa otvára možnosť riešiť obnovu zastaralého 

automobilového parku kúpou ďalšieho malého nákladného vozidla – multicar, na ktoré sa 
dajú pripevniť prídavné zariadenia /posýpač, polievač, odhŕňač/ pre potreby strediska 
čistoty. A keďže nové vozidlo by stálo viac, než môžeme vyčleniť, tak ojazdené. 

 
Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 
11,298.903,- €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Stanoviská stálych komisií  
materiál: 

 Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2017 

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a majetková  

Komisia finančná a majetková 
odporúča MZ MČ Bratislava-
Rača schváliť návrh na úpravu 
rozpočtu s nasledovnými 
zmenami: 
- presun výdavkov vo výške 19 
598 € z bežných výdavkov, 
program 14, projekt YOUMIG 
do kapitálových výdavkov, 
program 11, oddelenie čistoty na 
nákup vozidla. 

N 

Predmetný projekt nezakladá 
finančnú spoluúčasť mestskej 
časti, vynaložené finančné 
prostriedky budú postupne 
refundované a výsledky výskumu 
môžu byť pomôckou a podkladom 
pri niektorých rozhodovacích 
procesoch MČ. 

Komisia školská, kultúrna, 
športová a pre podporu 
podnikania a vinohradníctva 

    

  

Komisia  životného prostredia, 
výstavby, územného plánu a 
dopravy  

    

Komisia sociálna a  bytová      
  

 
 

 


