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1.

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu
a/ berie na vedomie
stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok
2018 a obdobie 2019 - 2020
b/ schvaľuje
rozpočet Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2018, výška príjmov a výdavkov rozpočtu je
13,254.845.- €
c/ berie na vedomie
návrh rozpočtu na obdobie 2019 – 2020
d/ schvaľuje hlavné investičné akcie hradené z kapitálových výdavkov pre rok 2018
nasledovne:
• prestavba budovy na Novohorskej ul. na materskú školu
• rekonštrukcia budovy strediska čistoty na Rustaveliho ul.
• rekonštrukcia budovy sa zateplením zdravotného strediska na Tbiliskej ul.
• rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Tbiliská ul. v rozsahu bežecký ovál a veľké
futbalové ihrisko
• rekonštrukcia detského ihriska na Hubeného ul.
• rekonštrukcia ulíc Popolná, Stratená resp. alternatíva pod hlavnou cestou

2.

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu
odporúča
MZ MČ Bratislava-Rača
a) schváliť návrh rozpočtu na rok 2018 v predloženom znení
b) zobrať na vedomie návrh rozpočtu na obdobie 2019 – 2020
c) schváliť hlavné investičné akcie hradené z kapitálových výdavkov pre rok 2018
nasledovne:
• prestavba budovy na Novohorskej ul. na materskú školu
• rekonštrukcia budovy strediska čistoty na Rustaveliho ul.
• rekonštrukcia budovy sa zateplením zdravotného strediska na Tbiliskej ul.
• rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Tbiliská ul. v rozsahu bežecký ovál a veľké
futbalové ihrisko
• rekonštrukcia detského ihriska na Hubeného ul.
• rekonštrukcia ulíc Popolná, Stratená resp. alternatíva pod hlavnou cestou
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3. Dôvodová správa
V zmysle čl. 18, ods. d/ Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a Harmonogramu zostavovania
a schvaľovania rozpočtu na rok 2018 a obdobie 2019 – 2020, predkladáme na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2018 a obdobie 2019
– 2020 na zaujatie stanoviska.
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Rozpočet vyjadruje samostatnosť
hospodárenia obce a obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy
k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj
k obyvateľom žijúcim na tomto území, ktoré vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných
nariadení obce a zo zmlúv. Taktiež vyjadruje finančné vzťahy štátu k rozpočtu obce.
Súčasťou rozpočtu sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií – u nás
základných a materských škôl.
V zmysle § 9, ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z., príjmy a výdavky rozpočtov na nasledujúce
obdobie 2019 – 2020 nie sú záväzné.

3

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
miestna kontrolórka

STANOVISKO
MIESTNEJ KONTROLÓRKY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RAČA K NÁVRHU
ROZPOČTU NA ROK 2018 A OBDOBIE 2019 – 2020.
Odborné stanovisko miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača k návrhu rozpočtu na rok
2018 a obdobie 2019-2020 Mestskej časti Bratislava-Rača predkladá miestna kontrolórka Miestnemu
zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava-Rača v súlade s §18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 24 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy pred
prerokovaním a schválením návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní stanoviska miestnej kontrolórky sa vychádzalo z posúdenia predloženého návrhu
rozpočtu na rok 2018 a obdobie 2019-2020 a návrhu programového rozpočtu na roky 2018, 2019 a
2020 (ďalej aj ako „návrh rozpočtu“), ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený zákonným
spôsobom. Posudzovala sa zákonnosť ako aj metodická správnosť jeho zostavenia a predloženia na
schválenie Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava-Rača.
1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v
znení neskorších predpisov
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
zákon č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zák. č. 438/2015
ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
zákon č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov
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1.2 Metodická správnosť návrhu rozpočtu na rok 2018
opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov,
ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie
metodický pokyn Ministerstva financií SR na usmernenie programového rozpočtovania č.
5238/2004-42 v znení Dodatkov č. 1 a 2 a Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej
zodpovednosti
vyhláška Štatistického úradu č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov
verejnej správy (SK COFOG)
1.3 Dodržanie informačnej povinnosti
Návrh rozpočtu na rok 2018 bol zverejnený na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Rača dňa
24.11.2017 v zákonom stanovenej lehote (najmenej 15 dní pred jeho schválením) v súlade s §9 ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

B. VÝCHODISKÁ TVORBY ROZPOČTU

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. ako viacročný programový rozpočet na roky
2018-2020, t.j. strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci jej
pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov mestskej časti,
najmenej na tri rozpočtové roky. Viacročný rozpočet na roky 2018-2020 je zostavený v rovnakom
členení, v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rok 2018 je po
schválení Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Rača záväzný, rozpočty na nasledujúce
dva rozpočtové roky sú orientačné.
Predložený návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s §10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p., nakoľko sa vnútorne člení na bežný rozpočet,
kapitálový rozpočet a finančné operácie.
Celková bilancia rozpočtu
Celkový návrh rozpočtu na rok 2018 je koncipovaný ako vyrovnaný, kde príjmy sú vo výške
13.254.845 € a výdavky vo výške 13.254.845 €.
Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 81.214 €, kapitálový rozpočet ako schodkový
vo výške 2.079.790 € a finančné operácie ako prebytkové vo výške 1.954.576 €
Návrh rozpočtu na rok 2018 v porovnaní s údajmi o očakávanej skutočnosti bežného roka 2017
a skutočného plnenia rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.
Celkový rozpočet:
Rozpočtové
roky

2015
skut.

2016
skut.

2017
schv. rozp.

2017
očak. skut.

2018
návrh

2019
návrh

2020
návrh

Príjmy

9 458 149

8 639 345

10 787 722

9 680 925

13 254 845

11 033 167

10 967 507

Výdavky

8 502 608

8 566 125

10 787 722

9 680 925

13 254 845

11 033 167

10 967 507

Hospodárenie

955 541

73 220

0

0

0

0

0
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Bežný rozpočet:
Rozpočtové
roky

2015
skut.

2016
skut.

2017
schv. rozp.

2017
očak. skut.

2018
návrh

2019
návrh

2020
návrh

Bežné príjmy

7339 587

8 197 261

8 220 722

8 612 059

9 857 235

10 053 167

10 427 507

Bežné výdavky

6688 393

7 354 102

8 118 714

8 251 227

9 776 021

9 620 743

9 626 583

Hospodárenie

651 194

843 159

102 008

360 832

81 214

432 424

800 924

Kapitálový rozpočet:
Rozpočtové
roky

2015
skut.

2016
skut.

2017
schv. rozp.

2017
očak. skut.

2018
návrh

2019
návrh

2020
návrh

Kapitálové
príjmy

2 091 288

240 213

555 000

290 903

976 110

480 000

340 000

Kapitálové
výdavky

1 678 567

1 076 375

2 533 360

1 237 272

3 055 900

969 500

798 000

Hospodárenie

412 721

-836 162

-1 978 360

-946 369

-2 079 790

-489 500

-458 000

Finančné operácie:
Rozpočtové
roky

2015
skut.

2016
skut.

2017
schv. rozp.

2017
očak. skut.

2018
návrh

2019
návrh

2020
návrh

Príjmové fin.
operácie

27 274

201 871

2 012 000

777 963

2 421 500

500 000

200 000

Výdavkové
fin. operácie

135 648

135 648

135 648

192 426

422 924

442 924

542 924

Hospodárenie

-108 374

66 223

1 876 352

585 537

1 998 576

57 076

-342 924

Návrh rozpočtu na rok 2018 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2017 predpokladá nárast
príjmov o 36,91% a tiež nárast výdavkov o 36,91%. Čo predstavuje nárast v objeme 13,6% oproti
minuloročnému rozpočtu.
ROZPOČET PRÍJMOV

Očakávaná
skutočnosť 2017

Návrh rozpočtu 2018

Rozdiel v %

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Fin. operácie príjmové

8 612 059
290 903
777 963

9 857 235
976 110
2 421 500

14,45
235,54
211,26

Príjmy spolu:

9 680 925

13 254 845

36,91

ROZPOČET VÝDAVKOV

Očakávaná
skutočnosť 2017

Návrh rozpočtu 2018

Rozdiel v %

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Fin. operácie výdavkové

8 251 227
1 237 272
192 426

9 776 021
3 055 900
422 924

18,47
146,99
119,78

Výdavky spolu:
Prebytok/schodok

9 680 925
0

13 254 845
0

36,91
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ROZPOČET PRÍJMOV
Bežné príjmy
Daňové príjmy
Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu mestskej časti. Daňové
príjmy v predloženom návrhu rozpočtu tvoria 80,5% bežných príjmov bez transferov. Daň z príjmov
fyzických osôb tvorí hlavný daňový príjem a prognóza na ďalšie roky má rastúci charakter. Z daní za
špecifické služby tvorí najväčšiu položku daň za užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého
parkovania motorových vozidiel, ktorej výber má rastúcu tendenciu a tiež za záber verejného
priestranstva pri podujatiach organizovaných mestskou časťou. Výber dane z nehnuteľnosti na rok
2018 je takmer totožný s očakávanou skutočnosťou roku 2017.
Rozpočtová podpoložka 111 – mestská časť očakáva nárast príjmov z výnosu dane z príjmov
fyzických osôb v objeme 305.456 € oproti očakávanej skutočnosti roku 2017. Nárast príjmov mestská
časť opiera o prognózu vývoja tejto dane do štátneho rozpočtu na rok 2018 a ďalšie roky,
zverejneného na webovej adrese Ministerstva financií SR a z pripravovaného rozpočtu hlavného mesta
Bratislava.
Rozpočtová položka 133 – mestská časť uvádza do návrhu rozpočtu odhad príjmov poplatku za
rozvoj, ktorý by mal mať podľa odhadov rastúcu tendenciu.
Nedaňové príjmy
Návrh rozpočtu na rok 2018 v rámci nedaňových príjmov predpokladá s rokom 2017 nárast o 58,35 %,
čo v absolútnom vyjadrení predstavuje vyššiu sumu o 760.278 €, kde je výrazný nárast v ekonomickej
položke 223 –„ platby za služby a tovary“.
Granty a transfery
Táto časť príjmov má charakter účelových dotácií, ktorých použitie je naviazané na určitý účel a nie je
možné iné použitie. Podstatná časť finančných prostriedkov z transferov je určená na financovanie
prenesených kompetencií v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu 2018 v tejto hlavnej kategórii ekonomickej klasifikácie počíta s príjmom vo výške
2.147.799 €. Očakávaná skutočnosť roku 2017 je nižšia o 116.938 €, ako aj schválený rozpočet 2017
je nižší o sumu vo výške 318.315 €.
V návrhu bežného rozpočtu na rok 2018 je navrhnutý príjem z grantov a transferov v porovnaní
s rokom 2017 vyšší o 5,75 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje nárast o 116.938 €.
Kapitálové príjmy
V návrhu rozpočtu sa kapitálové príjmy rozpočtujú vo výške 976.110 €, z čoho sumu 550.000 € tvoria
finančné prostriedky z rozpočtu EÚ v projekte IROP za účelom vytvorenia infraštruktúry pre MŠ na
Novohorskej ul.
Za rizikovú položku považujem položku 230 – „príjem z predaja nehnuteľností –vlastné“, kedy sa
rozpočtuje príjem z vysporiadania pozemkov pod stavbami vo vlastníctve iných osôb, resp.
z odpredaja priľahlých pozemkov, ako napr. pozemkov na ul. Pri Vinohradoch, kedy sa plánovaný
predaj v konečnom dôsledku nemusí uskutočniť/zrealizovať, tzn. príjem sa neprejaví, čím by nedošlo
k naplneniu návrhu rozpočtu v príjmovej položke kapitálových príjmov.
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ROZPOČET VÝDAVKOV
Bežné výdavky
Program 1- Plánovanie, manažment a kontrola:
Očakávaná skutočnosť 2017
211 011

Návrh rozpočtu 2018
241 589

Rozdiel v %
14,49

Program 2 – Propagácia a marketing:
Očakávaná skutočnosť 2017
146 240

Návrh rozpočtu 2018
173 325

Rozdiel v %
18,52

Návrh rozpočtu 2018
883 432

Rozdiel v %
9,35

Návrh rozpočtu 2018
187 163

Rozdiel v %
9,85

Návrh rozpočtu 2018
6 500

Rozdiel v %
25,00

Program 3 – Interné služby:
Očakávaná skutočnosť 2017
807 925

Program 4 – Služby občanom:
Očakávaná skutočnosť 2017
170 371

Program 5 - Bezpečnosť:
Očakávaná skutočnosť 2017
5 200

Program 6 - Odpadové hospodárstvo:
Očakávaná skutočnosť 2017
68 000

Návrh rozpočtu 2018
90 000

Rozdiel v %
32,35

Návrh rozpočtu 2018
245 000

Rozdiel v %
97,63

Návrh rozpočtu 2018
5 286 219

Rozdiel v %
24,28

Návrh rozpočtu 2018
77 524

Rozdiel v %
11,01

Návrh rozpočtu 2018
245 535

Rozdiel v %
10,87

Program 7 - Komunikácie:
Očakávaná skutočnosť 2017
123 969

Program 8 - Vzdelávanie:
Očakávaná skutočnosť 2017
4 253 245

Program 9 - Šport:
Očakávaná skutočnosť 2017
69 833

Program 10 - Kultúra:
Očakávaná skutočnosť 2017
221 454
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Program 11 – Prostredie pre život:
Očakávaná skutočnosť 2017
448 392

Návrh rozpočtu 2018
461 141

Rozdiel v %
2,84

Návrh rozpočtu 2018
77 500

Rozdiel v %
9,54

Návrh rozpočtu 2018
565 371

Rozdiel v %
25,16

Návrh rozpočtu 2018
1 235 723

Rozdiel v %
2,71

Program 12 - Bývanie:
Očakávaná skutočnosť 2017
70 750

Program 13 – Sociálne služby:
Očakávaná skutočnosť 2017
451 716

Program 14 - Administratíva:
Očakávaná skutočnosť 2017
1 203 121

Kapitálové výdavky
Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2018 je v sume 3.055.900 € z čoho najvyššiu časť
tvoria výdavky na rekonštrukciu budovy na materskú školu na Novohorskej ul. vo výške 778.000 €
a športového oválu na ZŠ Tbiliská vo výške 600.000 € taktiež plánované rekonštrukcie ciest Popolná,
Stratená, resp. podľa výberu, rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická ako aj podielanie sa na
spolufinancovaní okružnej križovatky, spolu vo výške 498.000 €.
Finančné operácie
Prijatý úver s termínom čerpania do 31.12.2018 bude použitý na prefinancovanie kapitálových
výdavkov.
Krytie kapitálových výdavkov v predpokladanej výške 761.500 € je plánované čerpaním Fondu
rozvoja Rače a suma vo výške 10.000 € je účelovo viazaná na opravy a vybavenia bytov.
Predmetom výdavkových finančných operácií vo výške 342.924 € je v zmysle platnej zmluvy
o termínovanom úvere splácanie istiny z prijatého úveru v rovnomerných mesačných splátkach vo
výške 17.273 € a pôvodného termínového úveru v rovnomerných mesačných splátkach vo výške
11.304 €, ktorých výška sa rozpočtuje pre rok 2018.
Výsledok hospodárenia
Rozpočet na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy predstavujú výšku 13.254.845 €
a výdavky predstavujú výšku 13.254.845 €, čím je splnená jedna zo zákonných podmienok
vyplývajúca z ustanovenia §10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov. Schodok kapitálového rozpočtu a výdavkové finančné
operácie (splátky istiny úveru) sú kryté použitím prostriedkov účelových fondov a bankového úveru.
Rozpočtové organizácie
Súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2018 sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií
mestskej časti, t.j. 9-tich rozpočtových organizácií v celkovej plánovanej výške 4.414.024 €, čo je
o 631.266 € viac ako bolo plánované v návrhu rozpočtu rozpočtových organizácií na rok 2017, je to
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tak aj z dôvodu realizácie prevádzky novej rozpočtovej organizácie Materská škola Novohorská ul. so
stanoveným rozpočtom vo výške 147.229 € a pripravovanej zmeny legislatívy k 1.1.2018.

C. ZÁVER

Návrh rozpočtu na rok 2018, bežných a kapitálových príjmov a výdavkov na rok 2018 je spracovaný
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a so všeobecne záväznými nariadeniami
a internými predpismi hl. mesta Bratislavy a Mestskej časti Bratislava-Rača a svojím obsahom
zodpovedá príslušným predpisom.
Návrh rozpočtu na rok 2018 je v y r o v n a n ý, zostavený podľa predpísanej rozpočtovej klasifikácie
a spĺňa predpísanú štruktúru.
Návrh rozpočtu bol občanom verejne prístupný v Mestskej časti Bratislava-Rača obvyklým spôsobom,
v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s §9 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Konštatujem, že predkladaný návrh rozpočtu na rok 2018 zabezpečuje financovanie základných
funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy za predpokladu dôsledného rešpektovania
právnych predpisov a dodržiavania maximálnej hospodárnosti, účelovosti, účinnosti a efektívnosti pri
vynakladaní rozpočtovaných prostriedkov.
Na základe uvedených skutočností odporúčam poslancom Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Bratislava-Rača návrh rozpočtu na rok 2018 v predloženom znení

schváliť.

JUDr. Jana Bezáková, v. r.
miestna kontrolórka
Mestskej časti Bratislava-Rača
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4. Stanoviská stálych komisií
materiál:
Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2018 a obdobie 2019 - 2020

stanovisko
Komisia finančná a majetková odporúča znížiť v príjmovej časti rozpočtu
na rok 2018 plánovaný príjem z predaja pozemkov pre Villa Vino Rača, a.s.
Komisia finančná a majetková odporúča zvýšiť vo výdavkovej časti
rozpočtu na rok 2018 výdavky na systematickú údržbu areálu na
Černockého ul.

Komisia finančná
a majetková

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača:
a) schváliť návrh rozpočtu na rok 2018 po zapracovaní nasledovných
pripomienok komisie finančnej a majetkovej:
- v príjmovej časti rozpočtu na rok 2018 znížiť plánovaný príjem
z predaja pozemkov pre Villa Vino Rača, a.s.
- vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2018 zvýšiť výdavky na
systematickú údržbu areálu na Černockého ul.
b) zobrať na vedomie návrh rozpočtu na obdobie 2019 – 2020
c) schváliť hlavné investičné akcie hradené z kapitálových výdavkov
pre rok 2018 nasledovne:
- Prestavba budovy na Novohorskej ul. na materskú školu
- Rekonštrukcia budovy strediska čistoty na Rustaveliho ul.
- Rekonštrukcia budovy sa zateplením zdravotného strediska na
Tbiliskej ul.
- Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Tbiliská ul. v rozsahu
bežecký ovál a veľké futbalové ihrisko
- Rekonštrukcia detského ihriska na Hubeného ul.
- Rekonštrukcia ulíc Popolná, Stratená resp. alternatíva pod
hlavnou cestou.

zapracované
A/N
N

A

A

zdôvodnenie
Pozemky pod stavbami vo vlastníctve iných osôb sú pre
MČ nevyužiteľné.
Na údržbu areálu v lokalite Černockého ul. je v bežnom
rozpočte vyčlenená čiastka 5 tis. €. V kapitálovom
rozpočte je vyčlenená čiastka 5 tis. € na vybudovanie
oplotenia pre psí výbeh v predmetnom areáli.

Komisia školská,
kultúrna, športová
a pre podporu
podnikania a
vinohradníctva
Komisia životného
prostredia,
výstavby,
územného plánu
a dopravy

Komisia školská , kultúrna, športová a pre podporu podnikania
a vinohradníctva odporúča MZ MČ BA-Rača schváliť predložený návrh
rozpočtu na rok 2018.

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača návrh rozpočtu na rok
2018 schváliť v predloženom znení s jedným doplnením - 5 000 EUR
na oplotenie pozemku parc. č. 1511/156 vo výmere 2950 m2, ktoré
slúži ako psí výbeh.

KSB odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť predložený návrh
Komisia sociálna a
rozpočtu
bytová
na rok 2018
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A

A

A

