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1. Úvod 

Záverečný účet mestskej časti Bratislava–Rača je zostavený v súlade s § 16 zákona č. 583/2004  

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Aj v roku 2017 mestská časť Bratislava–Rača ako samostatná právnická osoba plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú 

z ustanovení Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, hospodárila so zvereným majetkom 

a so zverenými finančnými prostriedkami, ako aj vlastnými príjmami a vlastným majetkom získaným vlastnou 

činnosťou.  

Na hospodárenie mestskej časti má dôležitý vplyv aj makroekonomický vývoj na Slovensku  

a legislatívne opatrenia, ktoré boli prijímané v priebehu rozpočtového roka.  

2. Údaje o plnení rozpočtu s komentárom 

Rozpočet mestskej časti Bratislava–Rača na rok 2017 bol schválený dňa 13.12.2016 uznesením  

č. 241/13/12/16/P ako vyrovnaný s výškou príjmov a výdavkov 10,787.722,- €. V priebehu rozpočtového roka 

bolo potrebné reagovať na vývoj aktuálnej situácie, čo bolo zabezpečované prijatými rozpočtovými 

opatreniami v zmysle § 4 až 6 Rozpočtových pravidiel mestskej časti Bratislava–Rača. Celkovo bolo prijatých 

19 rozpočtových opatrení, z toho štyri uzneseniami miestneho zastupiteľstva a ostatné v právomoci starostu. 

Zoznam prijatých rozpočtových opatrení je uvedený v tabuľke č. 1.  

Po prijatí rozpočtových opatrení rozpočet mestskej časti bol vyrovnaný,  celkové príjmy dosiahli výšku 

11,106.866,- € a celkové výdavky dosiahli výšku 11,106.866,- €.  

Prehľad vykonaných rozpočtových opatrení za rok 2017 

v zmysle § 5 ods. 2 a 3  a § 6 ods. 3  Rozpočtových pravidiel 

Tab. č. 1 

  funkčná klasifikácia 
ekonomická 
klasifikácia text suma 

1. príjmy   rozpis UZN 255/28/02/17/P 343 071 € 

28.2.2017 výdavky   rozpis UZN 255/28/02/17/P 343 071 € 

2. príjmy   rozpis UZN 301/23/05/17/P 168 110 € 

23.5.2017 výdavky   rozpis UZN 301/23/05/17/P 168 110 € 

3. príjmy   rozpis UZN 321/04/07/17/P 74 841 € 

4.7.2017 výdavky   rozpis UZN 321/04/07/17/P 74 841 € 

4. príjmy   rozpis UZN 339/10/07/17/P -382 265 € 

3.10.2017 výdavky   rozpis UZN 339/10/07/17/P -382 265 € 

5. 0111/program 3.5.6/ 642015 
dofinancovanie náhrad počas práceneschopnosti 
jedáleň 150 € 

9.10.2017 0111/program 3.5.6/ 611   -150 € 

  09111/program 8.2./ 716 dofinancovanie PD na rozvody MŠ Pri Šajbách 171 € 

  09601/program 8.4./ 717   -117 € 

  09111/program 8.2./ 717   -54 € 

6. 0810/program 9.2.1./ 63x dofinancovanie zvýšenia oplotenia 100 € 

16.10.2017 0810 /program 9.3./ 64x   -100 € 

  08.2.0./program 10.1.2/ 635006 dofinancovanie opravy strechy KS Impulz 50 € 

  08.2.0./program 10.1.2/ 632001   -50 € 
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7. 09111 /program 8.2./ 71x rekonštrukcia MŠ Pri Šajbách 5 100 € 

 
23.10.2017 09111 /program 8.2./ 716 projektové dokumentácie MŠ 320 € 

  09111 /program 8.2./ 71x rekonštrukcia kuchyne MŠ Pri Šajbách -4 700 € 

  0660 /program 3.5.1/ 716 presun z PD ostatných budov -720 € 

8. 08.4.0 /program 4.8.1/ 62x,63x zvýšený počet sobášnych obradov-recitátor 100 € 

6.11.2017 06.2.0 /program 11.6./ 642 oprava chyby z RO č. 4 50 € 

  0111 /program 4.11./ 63x dofinancovanie výdavkov na poštovné 1 000 € 

  10.7. /program 13.6./ 63x presun -1 150 € 

9. 0660 /program 3.5.5./ 63x prevádzka presun v rámci pod programu na dofinancovanie  700 € 

8.11.2017 0660 /program 3.5.5./ 63x opravy prevádzkových nákladov - ZS Hubeného -700 € 

  0111 /program 3.8./ 63x dofinancovanie opráv osobných automobilov 4 900 € 

  0660 /program 3.5.1./ 63x dažďová voda VP presun v rámci programu -2 100 € 

  0660 /program 3.5.1./ 63x prev. náklady presun v rámci programu -2 800 € 

10. príjmy 312 ZŠ prenesené kompetencie normatívne 71 597 € 

23.11.2017 0912 /program 8.3./ 64x zaslanie transferov 71 597 € 

  príjmy 312 ZŠ prenesené kompetencie nenormatívne 8 199 € 

  0912 /program 8.3./ 64x zaslanie transferov 8 199 € 

  príjmy 312 ZŠ vzdelávacie poukazy 2 848 € 

  0912 /program 8.3./ 64x zaslanie transferov 2 848 € 

  príjmy 312 MŠ prenesené kompetencie 803 € 

  0911 /program 8.2./ 64x zaslanie transferov 803 € 

11. príjmy 212 MŠ - vlastné príjmy služby z nájmov 1 000 € 

30.11.2017 09111 /program 8.2./ 64x zaslanie transferov 1 000 € 

  príjmy 212 ZŠ - vlastné príjmy služby z nájmov 4 000 € 

  0912 /program 8.3./ 64x zaslanie transferov 4 000 € 

  príjmy 223 MŠ - zákonné poplatky 5 000 € 

  09111 /program 8.2./ 64x zaslanie transferov 5 000 € 

  príjmy 223 MŠ - zákonné poplatky -9 000 € 

  0950 /program 8.6./ 64x zaslanie transferov -9 000 € 

  príjmy 223 ZŠS pri MŠ - réžia 1 000 € 

  09601 /program 8.6./ 64x zaslanie transferov 1 000 € 

  príjmy 223 ZŠS pri ZŠ - réžia 16 000 € 

  09602 /program 8.5./ 64x zaslanie transferov 16 000 € 

  príjmy 292 MŠ ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 7 058 € 

  09111 /program 8.2./ 64x zaslanie transferov 7 058 € 

12. 0820/program 10.1.2./ 61x 
presun medzi programami na dofinancovanie 
miezd,  148 € 

1.12.2017 0820/program 10.1.2./ 62x odvodov, , náhrad PN a tvorby sociálneho fondu 71 € 

  0820/program 10.1.3./ 61x   222 € 

  0820/program 10.1.3./ 62x   99 € 

  0111/program 8.8./ 61x   540 € 

  0111/program 8.8./ 62x   265 € 

  0860/program 10.4./ 61x   189 € 

  0860/program 10.4./ 637016   1 € 

  0620 /program 11.1./ 62x   590 € 



 4 

  0810/program 9.2.1/ 62x   90 € 

  0810/program 9.2.1/ 637016   2 € 

  10.2. /program 13.1./ 642015   27 € 

  0111 /program 14/ 61x   -2 244 € 

13. 0111 /program1.4./ 63x presun medzi programami na dofinancovanie  246 € 

1.12.2017 0111 /program 14/ 63x služieb auditu -246 € 

14. 0660/program 3.5.6./ 633011 spotreba potravín krytá príjmom 6 100 € 

4.12.2017 príjem 223003 príjem za stravné lístky zamestnancov a seniorov 6 100 € 

15. 0660 /program 3.5.5./ 63x prevádzka 
dofinancovanie prevádzkových nákladov budova 
ZS Hubeného ul. 623 € 

4.12.2017 0660 /program 3.5.5./ 63x opravy 
presun v rámci  podprogramu budova ZS 
Hubeného ul. -623 € 

  0660 /program 3.5.4./ 63x prevádzka 
dofinancovanie prevádzkových nákladov budova 
ZS Tbiliská ul. 1 397 € 

  0660 /program 3.5.4./ 63x opravy 
presun v rámci podprogramu budova ZS Tbiliská 
ul. -1 397 € 

  0660 /program 3.6./ 63x  dofinancovanie kúpy archívneho materiálu 253 € 

  0660 /program 3.5.9./ 63x prevádzka 
presun v rámci podprogramu budova Dopravná 
ul. -280 € 

  0660 /program 3.5.9./ 63x opravy 
dofinancovanie havarijnej opravy kotla budova 
Dopravná ul. 639 € 

  0660 /program 3.5.9./ 63x prevádzka presun medzi podprogramami v programe 3 -612 € 

16. 0473 /program 2.1./ 63x  
dofinancovanie výdavkov na propagačné 
predmety 136 € 

11.12.2017 0111 /program 2.7./ 63x  presun v rámci programu -136 € 

  0111 /program 4.11./ 63x  
dofinancovanie výdavkov na poštovné stavebný 
úrad 653 € 

  0111 /program 4.11./ 64x  presun v rámci podprogramu -653 € 

  0451 /program 7.2./ 63x  dofinancovanie opráv komunikácií 52 € 

  0451 /program 7.7./ 63x  presun v rámci programu -52 € 

  0820 /program10.1.2./ 63x opravy dofinancovanie opravy zábradlia KS Impulz 300 € 

  0820 /program10.1.2./ 63x prevádzka presun v rámci podprogramu -300 € 

  10.4 /program 13.5.1./ 63x prevádzka 
dofinancovanie kúpy matracov na detské lehátka 
- jasle 43 € 

  10.4 /program 13.5.1./ 64x  presun v rámci podprogramu -43 € 

17. príjmy 312 ZŠ prenesené kompetencie normatívne 2 750 € 

13.12.2017 0912 /program 8.3./ 64x zaslanie transferov 2 750 € 

  príjmy 312 ZŠ prenesené kompetencie nenormatívne -13 699 € 

  0912 /program 8.3./ 64x zníženie transferov -13 699 € 

18. príjmy 223 úprava príjmov zákonných poplatkov -1 231 € 

13.12.2017 09.1.1.1 /program 8.2./ 630 MŠ-vlastné príjmy /zákonné poplatky/ -481 € 

  09.5.0. /program 8.6./ 630 ŠKD-vlastné príjmy /zákonné poplatky/ -750 € 

  príjmy 212 úprava vlastných príjmov škôl z nájmov 1 770 € 

  09.1.1.1 /program 8.2./ 630 MŠ-vlastné príjmy /nájmy/ 1 513 € 

  09.x. /program 8.3./ 630 ZŠ-vlastné príjmy /nájmy/ 257 € 

  príjmy 223 úprava vlastných príjmov škôl z réžie stravné 298 € 

  09.6.0.1 /program 8.4./ 630 ZŠS pri MŠ - vlastné príjmy /réžia/ -461 € 

  09.6.0.2 /program 8.5./ 630 ZŠS pri ZŠ - vlastné príjmy /réžia/ 759 € 

19. príjmy 312 
Vratka - vyúčtovanie zdravotného poistenia za r. 
2015, 2016 10 894 € 

14.12.2017 09.1.2.1 /program 8.3./ 641-transfér transfer na ZŠ 10 894 € 
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PRÍJMY /tab. č. 14/ 

Príjmy – bežné príjmy 

Plnenie bežných príjmov rozpočtu je 102,92%, pričom v absolútnom vyjadrení je ich objem vyšší oproti roku 

2016 o 804 tis €. Nárast bol zaznamenaný v daňových príjmoch +527.747 € (daň z príjmov fyzických osôb 

+280.266 €, daň z nehnuteľnosti +247.481 €, záber verejného priestranstva +65.042 €) a tiež aj v transferoch 

+239.006 €. 

Daňové príjmy: 
Aj naďalej daň z príjmov fyzických osôb zostáva nosným príjmom rozpočtu mestskej časti, (jej podiel  

na bežných príjmoch bez transferov predstavoval 49,20%, čo je rovnaký podiel ako v predchádzajúcom roku). 

Výška tejto dane má aj naďalej rastúcu tendenciu (+280.266 €), k čomu prispeli aj legislatívne opatrenia, 

ktorými bol od roku 2016 zvýšený výnos dane z príjmov fyzických osôb pre obce na 70%. Vývoj dane 

z príjmov fyzických osôb v rozpočte mestskej časti je uvedený v tabuľke: 

Tab. č. 2 

rok daň z príjmov index 

2010 1 878 933 € 1,00 

2011 2 260 822 € 1,20 

2012 2 282 534 € 1,01 

2013 2 314 645 € 1,01 

2014 2 426 070 € 1,05 

2015 2 723 333 € 1,12 

2016 3 109 728 € 1,14 

2017 3 389 994 € 1,09 

Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorú vyberá magistrát hlavného mesta a mestským častiam prerozdeľuje 

podľa percenta určeného v štatúte (50% vybranej dane pre mestské časti, z toho podiel pre MČ Bratislava-

Rača v roku 2017 bol 5,45%). S účinnosťou od 1.1.2017 hlavné mesto SR Bratislava zvýšilo sadzby dane 

z nehnuteľností, čo sa výrazne prejavilo aj vo zvýšenom príjme pre MČ Bratislava-Rača oproti roku 2016 

(+247.481 €). Rozpočtovaný príjem dane bol naplnený na 105,2%. Výber dane z nehnuteľností pripadajúci  

na našu mestskú časť za posledné roky je uvedený v tabuľke: 

Tab. č. 3 

rok daň z nehnuteľností index 

2010 1 229 814 € 1,00 

2011 1 249 144 € 1,02 

2012* 1 457 271 € 1,17 

2013 1 472 442 € 1,01 

2014 1 513 415 € 1,03 

2015 1 494 550 € 0,99 

2016 1 540 839 € 1,03 

2017* 1 788 320 € 1,16 

* zvýšenie sadzieb 
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Miestny poplatok za komunálny odpad taktiež vyberá magistrát a na mestské časti v zmysle štatútu pripadá 

10% z celkového vybraného objemu poplatku. Tento podiel sa na mestské časti prerozdeľuje podľa počtu 

obyvateľov a jeho použitie je účelové, na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi 

a drobnými stavebnými odpadmi. V r. 2017 tento podiel oproti predchádzajúcemu roku zaznamenal nárast 

o 22.603 €. 

Z ostatných miestnych daní zaznamenala nárast daň za záber verejného priestranstva, ktorá je najviac 

ovplyvnená faktormi bez priameho vplyvu mestskej časti.  Z celkovej sumy za záber verejného priestranstva 

v roku 2017 tvorí úhrada za vyhradené parkovanie osobných automobilov pri 224 platených parkovacích 

miestach 57,2% (82.933 €). Nárast o 5.683 € (24,5%) zaznamenala daň za záber verejného priestranstva 

vyberaná pri akciách usporiadaných mestskou časťou /Hody, Vinobranie/. 

V roku 2017 bola zavedená nová miestna daň, ktorou je miestny poplatok za rozvoj. Správcom dane na území 

Rače je MČ Bratislava-Rača, pričom štatút hlavného mesta SR Bratislavy určuje, že 68% výnosu z tohto 

poplatku je výnosom mestskej časti. V roku 2017 to predstavovalo 47.531 €. Výnos z poplatku za rozvoj je 

možné použiť výhradne na krytie kapitálových výdavkov, a to iba na území mestskej časti, preto bol v plnej 

výške prevedený do Fondu rozvoja Rače na použitie v neskorších obdobiach. 

Nedaňové príjmy: 
Aj keď nedaňové príjmy ako celok zaznamenali oproti roku 2016 pokles o 47.162 €, očistením  

od mimoriadneho príjmu súdnych poplatkov vo výške 52.239 € za rok 2016, vidieť, že úroveň nedaňových 

príjmov zostala na úrovni predchádzajúceho roku. 

Pri rozbore jednotlivých druhov nedaňových príjmov evidujeme oproti roku 2016 mierny pokles príjmov 

z vlastníctva o 5.956 € a výraznejší pokles v poplatkoch za správne úkony o 18.077 € spôsobený hlavne nižším 

objemom poplatkov za stavebné konania (-18.578 €), čo sa odvíja od počtu podaní v príslušnej agende.  

Položka pokuty a penále zahrňuje zaznamenala značný pokles /-13.700 €/ a predstavuje pokuty udelené 

stavebným úradom za porušenie predpisov v stavebnom konaní vo výške 7.626, a pokuty udelené mestskou 

políciou /1.000 €/. 

Na druhej strane poplatky za tovary a služby zaznamenali nárast o 56.720 €, z čoho napr. príjem zákonných 

poplatkov v MŠ a ŠKD vzrástol o 37.131 €, čo bolo spôsobené najmä zvýšeným počtom detí v materských 

školách a uvedením MŠ Šajby do prevádzky. Poplatky za zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov vzrástli 

o 5.140 €, príjmy za sociálne služby vrátane poplatkov za denný stacionár o 6.436 €, príjmy za služby počas 

hodov a vinobrania o 4.126 €, príjmy za stravné dôchodcov a zamestnancov o 9.980 € a príjmy za kultúru 

a šport zaznamenali mierny nárast o 1.370 €. Pokles o 4.074 € zaznamenali príjmy za služby ubytovne. Ostatné 

príjmy za služby zaznamenali pokles o 15.585 €. 

Granty a transfery: 
Špecifickou zložkou príjmovej časti rozpočtu sú bežné transfery zo štátneho rozpočtu určené  

na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva (normatívne príspevky na základné 

školy, príspevky na výchovu a vzdelávanie pre materské školy, príspevok na zabezpečenie činnosti školského 

úradu, na vzdelávacie poukazy, príspevok na asistentov učiteľov, na učebnice, na školu v prírode, lyžiarsky 

výcvik, príspevky na mimoriadne nadané deti, na odchodné). Prenesený výkon štátnej správy mestská časť 

vykonáva aj na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, matriky, hlásenia pobytu občanov, na 

úseku starostlivosti o životné prostredie (ochrana prírody a krajiny, štátna vodná správa, ochrana pred 

povodňami), na úseku špeciálneho stavebného úradu v oblasti pozemných komunikácií, na úseku požiarnej 

ochrany. 

V roku 2017 zabezpečovala mestská časť transferom zo ŠR voľby do orgánov samosprávnych krajov. 

Zapojením do národného projektu na podporu opatrovateľskej služby sme získali 44.610 € na úhradu nákladov 

spojených s poskytovaním terénnej opatrovateľskej služby a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

poskytlo finančný príspevok na financovanie prevádzky denného stacionára vo výške 43.642 €. 
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Z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci dotačného programu boli našej mestskej časti poskytnutá 

dotácia vo výške 1.000,- € na udržateľné hospodárenia so zrážkovou vodou a od Nadácie ZSE nám bol 

poskytnutý grant vo výške 500,- € na uskutočnenie Račianskej Šarkaniády na Rendezi. 

Príjmy – kapitálové príjmy 

Kapitálové príjmy sú príjmy z predaja nebytových priestorov a pozemkov, ktorým predchádzalo schválenie 

miestnym zastupiteľstvom, z predaja hnuteľného majetku osobného automobilu  a podiel na výnose z predaja 

nehnuteľného majetku Bratislavy vo výške 10% pre mestské časti, ktorý predstavuje sumu 17.169 €, čo je 

nižšie oproti roku 2016 o 29.452 €. 

Mestská časť v r. 2017 odpredala nasledovné nehnuteľnosti: 

                                                                                           Tab. č. 4 

druh nehnuteľnosti suma 

predaj pozemku Hruškova ul. 134 742,00   

predaj pozemku ul. Pekná cesta 23 509,80   

predaj pozemku Stupavská ul. 13 500,00   

predaj pozemku Stupavská ul. 10 200,00   

predaj pozemku ul. Barónka 3 650,40   

predaj pozemkov pod garážami 6 300,00   

predaj pozemku ul. Pri vinohradoch 756,00   

predaj garáže v nebytovom priestore ul. Pekná cesta 21 000,00   

predaj bytov a zrušenie záložného práva na byty 1 562,26   

SPOLU: 215 220,46 € 

Súčasťou kapitálových príjmov je aj dotácia z Environmentálneho fondu vo výške 59 tis. € na kompostéry, 

ktoré sú umiestnené v školských kuchyniach v základných školách. 

Príjmové finančné operácie 

Prostredníctvom príjmových finančných operácií boli v r. 2017 do rozpočtu zapojené prostriedky z Fondu 

rozvoja Rače, účelovo určené na rekonštrukcie nájomných bytov vo výške 1.527,54 € a taktiež účelové 

finančné prostriedky, ktoré boli príjmom rozpočtu v predchádzajúcich rokoch, ale na svoj účel boli použité až 

v r. 2017 – 60.592 € na prenesené kompetencie v školstve a 31.871 € ako časť dotácie na rozšírenie kapacity 

materskej školy ul. Pri Šajbách. Zo zostatku  prostriedkov predchádzajúceho roka bolo použitých 112 tis. €  

na urovnanie súdneho sporu v kauze Meheš. 

Časť kapitálových výdavkov vo výške 218.136,53 € bolo krytých použitím návratných zdrojov financovania - 

úveru, prijatie ktorého schválilo miestne zastupiteľstvo dňa 28.02.2017 (204.151,64 € rekonštrukcia kuchyne 

MŠ ul. Pri šajbách, 13.984,89 € rekonštrukcia strediska čistoty). 

V roku 2017 nebolo potrebné do rozpočtu mestskej časti zapojiť prostriedky Fondu rozvoja Rače určené  

na financovanie kapitálových výdavkov. 

Do finančných operácií vstupujú aj prijaté a vrátené finančné zábezpeky, ktoré predstavujú pohľadávky 

obchodných partnerov pri verejných obstarávaniach, verejných obchodných súťažiach alebo pri uzatváraní 

dodávateľsko-odberateľských zmlúv. V priebehu roka bolo takto prijatých 113.542,78 € /sú súčasťou 

príjmových finančných operácií/ , z ktorých bolo do 31.12.2017 vrátených 95 tis. € /sú súčasťou výdavkových 

finančných operácií/. Zostatok vo výške 18.542,78 € predstavuje záväzok voči firme Energy Real, s.r.o  

vo výške 17.142,78 € a záväzok voči firme Jurišta spol. s.r.o. vo výške 2.400 €. 
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VÝDAVKY  

Výdavky – bežné výdavky /tab. č. 15/ 

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola  

tvoria najmä výdavky na mzdy, odmeny a odvody jednotlivých orgánov mestskej časti – starostu, zástupcu 

starostu, miestneho zastupiteľstva, kontrolóra a členov komisií. V roku 2017 sa konalo  

6 riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva,  6 zasadnutí miestnej rady a 38 zasadnutí stálych komisií 

miestneho zastupiteľstva.  

Program jedna zahŕňa aj výdavky na audítorskú činnosť, ktorú pre nás zabezpečila firma EKORDA,   

spol. s.r.o. Audit bol vykonaný v troch častiach, ako overenie riadnej ročnej účtovnej závierky, overenie 

konsolidovanej účtovnej závierky a overenie výročnej správy, všetko za rok 2016. 

V podprograme členstvo v organizáciách a združeniach bolo celkovo zaplatených na členských príspevkoch 

20.158,06 €  nasledovne: 

Tab. č. 5 

organizácia členský poplatok r. 2015 

Združenie miest a obcí Slovenska 1 715,26 € 

Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR 

Bratislavy 1 867,80 € 

Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu 865,00 € 

Združenie Malokarpatská vínna cesta 10,00 € 

Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí 50,00 € 

Asociácia prednostov úradov miestnych samospráv 150,00 € 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty 500,00 € 

Združenie obcí Jurava 15 000,00 € 

V rámci vzdelávania zamestnancov sa 47 zamestnancov zúčastnilo  na externých školeniach a seminároch 

v oblastiach, v ktorých prišlo k rôznym zmenám legislatívy napr. v oblasti verejného obstarávania, v sociálnej 

oblasti,  v ekonomickej a mzdovej legislatíve a výkazníctve, problematiky týkajúcej sa zberu odpadov, 

znečisťovateľov ovzdušia, vplyvov na životné prostredie, registratúry, e-governmentu, nakladania s majetkom 

a na konferenciách profesijných asociácií. Taktiež prišlo k preškoleniu kuričov a 17 zamestnancov 

absolvovalo kurz prvej pomoci. Školenia požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a krízového riadenia sa 

v priebehu roka vykonávali vo vlastnej réžii. 

Program 2 Propagácia a marketing 

V rámci podprogramu prezentačné a propagačné materiály boli z rozpočtu mestskej časti zhotovené 

príležitostné upomienkové predmety – tričká a mikiny s logom Rače, samolepky, zadné vignety  

na Genofondovú Frankovku, darčekové balenia Frankovky modrej,  vínové poháre s logom Frankovky modrej, 

pliešky na razbu mincí a šálky s trojmotívom a logom Rače. Dali sme vyrobiť DVD o Rači s anglickými 

titulkami, vrátane obalu a nahrali  sme ho aj na web stánku mestskej časti spolu s knihou o Rači v elektronickej 

podobe.    

Tieto propagačné predmety sú poskytované ako upomienkové darčeky oficiálnym návštevám, vkladajú sa  

do balíčkov cien pri rôznych súťažiach alebo kultúrno – športových podujatiach, do tomboly, ale aj na podporu 

reprezentácie Rače prostredníctvom aktivít miestnych združení a spolkov.  

Na podporu propagácie mestskej časti sme opätovne v Cestovnom lexikóne pre rok 2017/2018 uverejnili 

aktualizovaný článok o Rači v troch jazykových mutáciách (SJ, AJ, NJ), vrátane promo k podujatiam hody  

a vinobranie, informácie o pamiatkach a významných miestach pre návštevníkov. Prezentácia o Rači a jej 

tradíciách, spolu s fotografickými zábermi na Raču je uverejnená aj v reprezentačnej publikácii Bratislava 

z neba.  
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Podprogram Prezentácia samosprávy 

Na základe Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení mediálnych služieb na území mestskej časti Bratislava–Rača 

medzi mestskou časťou a jej dcérskou spoločnosťou Media Rača, spol. s. r.o., pokračovalo aj v r. 2017 

zabezpečovanie služieb a aktivít v mediálnej oblasti – výroba programu a televízne vysielanie pripravených 

relácií, grafické spracovanie, tlač a distribúcia mesačníka Račiansky výber, správa aktualít webovej stránky 

www.raca.sk, zabezpečovanie zdokumentovania podujatí organizovaných mestskou časťou, vrátane 

archivácie. Finančné prostriedky poskytnuté na mediálne služby každoročne podliehajú zúčtovaniu 

a nespotrebované  finančné prostriedky sú pripísané späť na účet mestskej časti formou dobropisu, za rok 2017 

vo výške 5.824,33 €. 

Jednou z hlavných úloh mediálneho oddelenia je vydávanie obecných novín Račiansky výber. Tak ako 

v posledných rokoch, aj v roku 2017 vyšlo dohromady 11 vydaní Račianskeho výberu, keďže v rámci dvoch 

letných prázdninových mesiacov vychádza iba jedno číslo. 

Prvoradou úlohou Račianskeho výberu je informovať občanov našej mestskej časti o dianí v Rači všeobecne, 

o tom, čo sa chystá, ale aj o tom, čo bolo. Medzi informácie, ktoré máme povinnosť šíriť medzi ľudí, zahŕňame 

všetky oblasti – aktuality a novinky rôzneho obsahu aj rozsahu, dianie v sociálnej, školskej, kultúrnej, 

športovej oblasti a z oblasti životného prostredia, cestnej dopravy či investičných činností mestskej časti. 

Neodmysliteľnou časťou sú aktivity našich seniorov, ako aj rôznych iných klubov, spolkov a záujmových 

skupín. Snažíme sa v čo najväčšej miere informovať o činnosti miestneho úradu a všetkým, čo v mestskej časti 

zastrešuje ako zriaďovateľ, napríklad zápisy do základných a materských škôl,  rôzne verejné diskusie či 

aktivity vinárov. 

V rámci 11 vydaní Račianskeho výberu v roku 2017 sme napísali 150 článkov, avšak obsah novín napĺňajú aj 

poslanci miestneho zastupiteľstva svojimi príspevkami, na ktoré majú vyhradený priestor. V minulom roku 

svojimi článkami prispeli pán poslanec Sekerka, pani poslankyňa Gelingerová, pán Pajdlhauser a pán Madzin. 

V rubrike Otázka starostovi sa snažíme uverejňovať otázky, ktoré sa týkajú väčšieho počtu obyvateľov a ich 

obsah nie je osobný či priveľmi citlivý. V druhej polovici roka sme zriadili rubriku Rady bylinkárky Dášky, 

v ktorej sa pani Valovičová s čitateľmi delí o rôzne tajomstvá bylinkárstva.  

Nemenej dôležitým informačným kanálom bol v minulom roku Račiansky magazín, relácia vysielaná na kanáli 

Televízie Bratislava v pravidelných dvojtýždňových intervaloch. V roku 2017 sme odvysielali dohromady 675 

Račianskych magazínov, pričom toto číslo zahŕňa jednak premiéry a jednak reprízy v rámci dvojtýždenných 

intervalov. Okrem toho pravidelne komunikujeme s redaktormi TVBA o dôležitých a zaujímavých témach 

z pohľadu celobratislavského kontextu, ktoré sú následne odvysielané aj v iných formátoch TVBA, napríklad 

v relácii Metro dnes, alebo v hlavnom večernom spravodajstve.  

Publikum TV BRATISLAVA predstavuje podľa prieskumu DICIO cca 200 000 divákov. TV BRATISLAVA 

sledujú viacej ženy (51%) ako muži (49 %), Najviac v produktívnom veku 30-44 rokov a 45-59 rokov. 

Počas roku 2017 sme zaznamenali veľmi pozitívny trend, čo sa týka návštevnosti novej webovej stránky. Jej 

priemerná mesačná návštevnosť vykazuje údaj 20222 návštevníkov, a prevyšuje číslo z minulého roku 

(12 000) o viac ako 8 000 návštevníkov mesačne. Ukázalo sa, že atribúty, ktoré sme novej web stránke chceli 

dať pri jej tvorbe – najmä dynamickosť, prehľadnosť a pro-občiansku orientáciu, sa stopercentne vyplatili.  

Za už tradične najúspešnejší mesiac, čo sa návštevnosti stránky týka, možno považovať september, za ktorý 

sme zaznamenali dohromady doteraz najvyšší počet návštev 159 362. Na druhej strane mesiac s najmenším 

počtom návštev je marec – 62 284 návštev (údaje boli zozbierané ku dňu 14. februára 2018). Pre ilustráciu 

pripájame graf.   
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 (údaje ku dňu 14. február 2018) 

 

O rôznych aktivitách a udalostiach či projektoch informujeme médiá formou tlačových správ, ktoré posielame 

tlačeným, rozhlasovým, obrazovým aj internetovým médiám na približne  120 mailových adries v rámci 

mailing listu. Frekvencia zasielania tlačových správ je priemerne dve za týždeň.  

Asi najrozsiahlejšou oblasťou komunikácie mediálneho oddelenia je komunikácia s občanmi Rače. Častá je 

osobná forma komunikácie, keď ľudia prídu na úrad a pýtajú si informácie a  rovnako aj telefonická 

komunikácia. Občania využívajú aj kontaktný formulár na webovej stránke, na ktorý posielajú svoje otázky. 

Podľa ich obsahu sa podnety posielajú odborným pracovníkom na miestnom úrade a po vyhotovení odpovedí 

sa občanom posielajú odpovede.  

Mestská časť má zriadenú oficiálnu facebookovú stránku, ktorú hojne využívame hlavne na informovanie 

občanov o rôznych novinkách, aktualitách či akciách.  

V roku 2017 sme odpovedali na 67 otázok od našich občanov, ďalšie podnety sú v stave riešenia, keďže 

vyžadujú dlhodobejšie vybavovanie. Na komunikáciu slúži aj Zelená linka, kde ľuďom odpovedáme do 48 

hodín od zadanie podnetu. Ak je to možné z hľadiska času, skúšame tieto podnety do 48 hodín aj vybaviť, ak 

nie, v odpovedi uvedieme približný termín nápravy. Takto sme vybavili za rok 2017 spolu 24 podnetov zo 

Zelenej linky.  

Za posledný rok sme zaznamenali nárast podnetov prichádzajúcich z portálu odkazprestarostu.sk. Presné 

štatistiky sú k dispozícii priamo na portáli, avšak možno konštatovať, že mesačne vybavujeme z tohto portálu 

desiatky podnetov od občanov.  

Podprogram Propagácia a prezentácia 

Najväčšími propagačnými a prezentačnými podujatiami s nadregionálnym významom boli aj v roku 2017 

Hody a Vinobranie. 

Hodový budíček  „Dobré ráno, Račania“, slávnostná rímskokatolícka bohoslužba vo Farskom kostole sv. Filipa 

a Jakuba, súťaž „O najlepší hodový koláč“, kultúrny program v amfiteátri Knižkova dolina a pred družstevným 

domom Račan, Račiansky chotár, to všetko boli popri rôznych výstavách a športových podujatiach hlavné 

znaky Račianskych hodov 2017. K dobrej hodovej nálade prispelo aj krásne počasie, takže návštevnosť bola 

v uliciach Rače a pri programových stanovištiach veľmi vysoká. Tradičná súťaž „O najlepší hodový koláč“ 

bola tiež bohato zastúpená račianskymi gazdinkami. Do súťaže sa ich zapojilo 12 a výherkyne v dvoch 

kategóriách boli odmenené Rádom račianskej varešky a poukážkami na nákup od spoločnosti Kaufland.  
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Račianske vinobranie 2017 bolo z hľadiska prípravy a organizácie najväčšou kultúrno - spoločenskou 

udalosťou roka. Tak ako minulé roky boli strediskami kultúrnych programov amfiteáter Knižkova dolina, 

pódium pred Nemeckým kultúrnym domom a pódium Kaufland na Námestí A. Hlinku, mestskú časť Rača 

prezentoval Račiansky chotár. Podarilo sa zorganizovať druhý ročník obnoveného alegorického sprievodu 

s účasťou račianskych vinárov, spoločenských organizácií a športových klubov pôsobiacich v MČ Rača. Počas 

vinobrania prebehli aj viaceré športové podujatia. Z hľadiska návštevnosti bol najsilnejší deň piatok, kedy 

návštevníci využili voľný sviatočný deň. Nedeľa sa niesla v tieni zlého počasia a tak útočisko pred dažďom 

poskytovali výstavy obrazov, paličkovanej čipky, patchworku, drevorezby, cestopisných kníh a tradične 

zeleniny a ovocia.  

Veľký ohlas zaznamenalo aj nové pódium s programom a súťažami v Račianskom chotári, razba pamätných 

mincí s motívom Márie Terézie. Novinkou bola aj výstava fotografií miestnych fotografov vo VIP zóne 

Račianskeho chotára v spolupráci s Mirom Bartánusom. 

Partnerské mestá 

Referát marketingu stojí nielen za udržiavaním partnerskej spolupráce so zahraničím, ale v priebehu roka 

zabezpečuje a organizuje výlety do týchto krajín. V júni 2017 sa zástupcovia mestskej časti  na základe 

pozvania starostu Morawice Mariana Burasa zúčastnili slávnosti, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti udelenia 

mestských práv Morawici, kde odovzdali oficiálny dar MČ Bratislava-Rača mestu Morawica sadu drevených 

kľúčov vyrobených rezbárom Karolom Križanovičom. V tom istom čase na pozvanie základnej školy Bielča, 

na návšteve v Morawici boli aj žiaci základnej školy na Tbiliskej ul. 

V auguste sa zástupcovia mestskej časti zúčastnili v Morawici aj na Dožinkových slávnostiach. Pre občanov 

bol v priebehu roka zorganizovaný  výlet do neďalekého rakúskeho Golsu. Naďalej sme v kontakte 

s partnerom - Gruzínskou Račou, Starým městem pod Landštejnem a Privernom.  

Počas Račianskeho vinobrania našu mestskú časť navštívili zástupcovia partnerských miest z Morawice, 

Starého města pod Landštejnem a Priverna.  Morawica sa prostredníctvom svojich umelcov predstavila aj 

v rámci programu na pódiu pred Nemeckým kultúrnym domom.   Račiansky chotár opäť vytvoril kulisu na 

prezentáciu partnerských miest Morawica a Staré město pod Landštejnem, ktoré v stánkoch ponúkali svoje 

reklamné predmety, informačné brožúry a drobné ochutnávky. 

Podpora regionálnych združení, Made in Rača 

Z výdavkov podprogramu Made in Rača sa financovali výdavky podporujúce  udržiavanie tradícií  a činnosť 

regionálnych združení. Podieľali sme sa na čiastočne na Festivale Frankovky modrej, organizovaného v rámci 

Urban Art festivalu na Hlavnom námestí, ale tiež Festivalu Frankovky modrej, ktorý organizoval Račiansky 

vinohradnícky spolok v Červenej lisovni.  

Referát marketingu v spolupráci s Račianskym vinohradníckym spolkom a Slovenskými vínnymi cestami 

ocenili najlepšiu Frankovku modrú . Víťaz získal 200 samolepiacich medailí, ako označenie na fľašu.  

V rámci podpory a udržiavania vinohradníckych tradícií v Rači referát marketingu v spolupráci s Račianskym 

vinohradníckym spolkom vypracoval projekt na BSK na zatraktívnenie priestoru Červenej lisovne a jej 

sprístupnenie pre potreby pravidelných konaní ochutnávok vín Malokarpatskej vinohradníckej oblasti pre 

domácich i zahraničných návštevníkov, vybavenie spoločným materiálno-technickým vybavením - označenie 

miesta ochutnávok veľkou drevenou tabuľou s nápisom „Červená lisovňa“ a erbami BSK, Rače a miestnych 

vinohradníkov s menami, zakúpenie pasterizačného zariadenia na výrobu hroznovej šťavy  bez finančnej 

spoluúčasti mestskej časti. 

Aktivity spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. 

Spoločnosť Media Rača, spol. s r. o.  na základe Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení mediálnych služieb  

na území mestskej časti Bratislava–Rača /http://raca.beta.wisible.sk/assets/zmluvy_2012/ZMediaRaca.pdf/  

http://raca.beta.wisible.sk/assets/zmluvy_2012/ZMediaRaca.pdf/
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zabezpečovala pre mestskú časť, na základe dodaných podkladov mediálneho oddelenia, výrobu programu  

a televízneho vysielania pripravených relácií, grafické spracovanie, tlač a distribúciu mesačníka Račiansky 

výber, vrátane správy úradnej tabule webovej stránky www.raca.sk, fotodokumentáciu podujatí 

organizovaných mestskou časťou, vrátane jej archivácie. 

Spoločnosť Media Rača na základe Zmluvy o spolupráci 

/file:///C:/Users/peskova/Downloads/ZC285_MEDIARACA%20(1).PDF/ opäť zabezpečovala počas celého 

roka reklamu a prezentáciu mestskej časti Bratislava-Rača a jej projektov, dohodnuté kultúrno–spoločenské a 

športové podujatia, tradície, činnosti a aktivity, vrátane financovania reklamnej kampane k Račianskemu 

vinobraniu a Račianskym hodom. 

Ďalej zabezpečuje účasť reklamných partnerov a získavanie sponzorov na projektoch a vybraných 

podujatiach, zabezpečenie mikulášskych balíčkov so sladkosťami v spolupráci s podnikateľskou obcou  

na vítanie Mikuláša, kompletnú medializáciu vybraných akcií, nielen v lokálnych, ale aj regionálnych  

a celoslovenských médiách.  

Aj tento rok sa spolupráca medzi oddelením kultúry a športu a mediálnym a marketingovým oddelením 

pretavila do zatraktívnenia Račianskeho vinobrania formou zabezpečenia tretieho pódia, ktoré plne 

prefinancoval reklamný partner Kaufland, s programom na kruhovom objazde, ktoré u návštevníkov opäť 

zaznamenalo veľký úspech. Novinkou bolo rozšírenie programu Vinobrania o Strongmen show. 

Spoločnosť Media Rača počas roka zabezpečila  vecné ceny do súťaží na Hodoch a Vinobraní na všetkých 

pódiách, vrátane súťaže Račanov o nový bicykel  Greenbike, ceny do tomboly na Račištorfskom bále, ceny  

do súťaží a darčeky deťom pri organizovaní programu na Deň detí a Stretnutie s Mikulášom. 

Pokračovala v zabezpečovaní  financovaní tlače plagátov, bilboardov, lístkov a iných potrebných 

propagačných materiálov súvisiacich s vybranými podujatiami. Na Račištorfskom bále opäť financovala 

hlavný bod programu  - vystúpenie umelkyne Sisy Sklowskej a počas Vinobrania prispela finančne  

na vystúpenie kapely Cigánsky diabli. Marketingovo spolupracovala aj na podujatí Račiansky polmaratón, 

desiatka.  

V rámci svojej vlastnej činnosti Media Rača pokračuje v prenájme reklamných a mediálnych plôch, taktiež aj  

vo vývoji, rozširovaní a predaji račianskych suvenírov. Suveníry sú používané buď ako upomienkové 

predmety, alebo ako darčeky pre priateľov a ľudí žijúcich za hranicami račianskeho chotára, prípadne 

v zahraničí a ľudia si ich môžu kúpiť vo vyhradených časoch v Obecnom dome na Alstrovej 249, alebo aj 

priamo z domu cez eshop www.suveniryraca.sk. 

Program 3 Interné služby  

predstavuje rozsiahlu oblasť starostlivosti o jednotlivé budovy, ktoré slúžia na zabezpečovanie samosprávnych 

funkcií, resp. budov, ktoré svojím prenajímaním prinášajú príjmy do rozpočtu a súbor podporných služieb 

v rámci činnosti miestneho úradu. Výdavky programu 3 tvorili takmer 10%  z objemu celkových bežných 

výdavkov. Členenie výdavkov na jednotlivé budovy prispieva k ich adresnosti a vytvára predpoklady 

k zefektívneniu ich prevádzky. Každoročne najväčšiu položku z výdavkov na budovy tvoria výdavky  

na energie /plyn, teplo, elektrická energia, vodné, stočné/, spolu v tomto programe v roku 2017 cca 186 tis. € 

/ naďalej klesajúca tendencia, oproti r. 2014 -15 tis. €, oproti r. 2015 – 2 tis. €, oproti r. 2016 - -4 tis. €/ a ďalších 

49 tis. € predstavujú výdavky na stočné dažďovej vody z verejných priestranstiev a verejných budov. Výška 

investovaná do údržby a opráv budov a zariadení /dodávateľským spôsobom/ bola v uplynulom roku 33 tis. €, 

čo je o 10 tis. € viac ako v predchádzajúcom roku. Na budove zdravotného strediska na Hubeného ul. boli 

vymenené poškodené radiátory, vyspravená opadávajúca omietka a vyrobená a umiestnená ochranná mreža 

na vstupe do suterénu. Na budove zdravotného strediska na Tbiliskej ul. boli opravené vstupné dvere, vyrobená 

a osadená mreža na kontajnerové stojisko, osadené zábradlia pri vstupoch do priestorov, vymenená podlaha, 

obklady a uskutočnené nátery v priestoroch určených na prenájom, odstránená porucha na energokanáli pod 

budovou a viackrát odstraňované havárie na vnútornom vodovodnom a kanalizačnom potrubí. V ubytovni na 

Kadnárovej ul. vo vchode č. 94 boli vymenené radiátorové ventily, opravený havarijný stav fasády, osadená 

http://www.raca.sk/
file:///C:/Users/peskova/Downloads/ZC285_MEDIARACA%20(1).PDF/
http://www.suveniryraca.sk/
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strieška nad vstupom do budovy a vykonaná oprava poruchového kanalizačného potrubia. V priestoroch 

jedálne bolo opravené výdajné okienko, vykonané opravy kuchynských zariadení /elektrická panvica, plynový 

varný kotol, robot, usmerňovač tepla/, boli odstránené závady z vykonaných prehliadok a revízií plynových 

zariadení. V budove domu služieb na Dopravnej ul. bola vykonaná oprava kotlového horáku a výmena 

expanznej nádrže v kotolni. V administratívnej budove na Kubačovej ul. bola vykonaná výmena 

elektronického zabezpečovacieho systému, výmena nefunkčnej klimatizačnej jednotky a výmena ventilu  

na vykurovacom zariadení. V priestoroch kúrie bol odstraňovaný havarijný stav kanalizačného potrubia, 

v budove požiarnej zbrojnice bola vykonaná oprava omietky a  maľovanie zatečených priestorov, v prenajatom 

nebytovom priestore na Kadnárovej ul. vykonaná oprava vchodových dverí. Z ostatných objektov bolo 

vykonané prečistenie a monitoring dažďovej kanalizácie na Koľajnej ul., oprava vonkajšieho rozvodu vody na 

Detvianskej ul. pri tržnici a doplnené zábradlie na Rustaveliho ul. 

Na budovách a zariadeniach boli vykonané periodické odborné prehliadky a   odborné skúšky VTZ plynových  

a tlakových zariadení, odborné skúšky elektrických rozvádzačov, elektrických zariadení, prenosných 

a neprenosných elektrických spotrebičov, revízia elektroinštalácie v nebytových priestoroch na Peknej ceste,  

hasiacich prístrojov a požiarnych uzáverov, komínov a dymovodov, náklady na ktoré dosiahli výšku 7.592.- 

€. Na účty správcov, ktorí vykonávajú správu budov, v ktorých máme spoluvlastnícke podiely, bolo  zaslaných 

takmer 50 tis. €, boli zhotovené  znalecké posudky, geometrické plány a odborné stanoviská spolu vo výške 

13.418,- €.  

Výdavky na ostatné služby na budovách tvoria najmä výdavky na upratovanie na zdravotnom stredisku 

Tbiliská ul., výdavky na odstraňovanie závad zistených revíziami a odbornými prehliadkami, na čistenie 

dažďových zvodov, čistenie splaškovej kanalizácie na budove zdravotného strediska na Hubeného ul., 

vypracovanie projektu protipožiarnej ochrany na ZS na Hubeného ul., výdavky na deratizáciu budov, 

vykonanie desinsekcie v ubytovni na Kadnárovej ul., demontáž ampliónov na stĺpoch, ktoré odstraňovala 

Západoslovenská energetika na Detvianskej ul., výdavky na vyspravenie steny a osadenie mreže v priestore, 

ktorý spája budovu tržnice a susediacu budovu, výdavky na projekt skutočného vyhotovenia kanalizácie na ul. 

Na pasekách. 

V stravovacom zariadení na Plickovej ul. sa pripravovala strava počas 234 dní, spolu bolo vydaných 29576 

obedov (7853 zamestnanci MČ, 17944 seniori, 3737 klienti denného stacionára, 42 cudzí stravníci), čo je 

priemer na jeden deň 126 obedov. Okrem obedov bolo pripravených 5744 doplnkových jedál (raňajky, desiata, 

olovrant) pre klientov denného stacionára. 

V podprograme právne služby boli čerpané rozpočtované prostriedky na úhradu odmeny v zmysle zmluvy. 

Mestská časť sa pri komplikovaných majetkových súdnych sporoch dáva zastupovať externou advokátskou 

kanceláriou. Od r. 2015 zazmluvnená advokátska kancelária vykonáva bezplatnú právnu poradňu pre občanov 

s trvalým alebo prechodným pobytom v MČ Bratislava-Rača. Poradňa funguje každú prvú a tretiu stredu 

v mesiaci v čase od 15 do 17 hodiny. V roku 2017 navštívilo poradňu celkovo 77 občanov so svojimi právnymi 

problémami. Najčastejšie sa poskytuje právne poradenstvo vo veciach exekúcií, v majetkovoprávnych veciach, 

dedičských veciach, zmluvných veciach. 

V priebehu roka 2017  sa zabezpečovala činnosť registratúry v súlade s ustanoveniami zákona č. 395/2002 Z.z. 

v znení neskorších predpisov. V priebehu roka bolo  zabezpečené vyhľadávanie spisov a projektovej 

dokumentácie podľa potrieb oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku, správy 

majetku, investičných činností a cestného hospodárstva, ako aj občanov MČ Bratislava-Rača. Výdavky 

podprogramu boli vynaložené na  uskutočnené plánované vyraďovacie konanie dokumentácie Bytofondu. 

Podprogram obecný informačný systém zahŕňa bežné prevádzkové a servisné náklady: aktualizácie všetkých 

používaných spravovaných softvérov (vrátane servisnej zmluvy Standard pre informačný systém ISS CORA 

GEO),  náklady na prevádzku kopírovacích strojov, tonery do lokálnych tlačiarní, SMS kredit.  

V oblasti softvéru oddelenie IT komplexne zabezpečilo štart prevádzky integrovaného informačného systému 

miestneho úradu ISS CORA GEO na oboch základných školách a všetkých materských školách mestskej časti 

v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Boli zriadené VPN pripojenia jednotlivých objektov a pracovných staníc 
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a systém ISS CORAGEO bol sprístupnený prostredníctvom terminálových služieb. Do prevádzky boli 

uvedené nasledovné moduly: Účtovníctvo, Rozpočet, Banka, Pokladňa, Platobné poukazy, Sklad, Majetok, 

Objednávky, Fakturácia, Zmluvy, Registratúra-DISS. Zrealizovaných bolo 13 školení a metodických dní. 

Súčasne bolo spustené povinné zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr v zjednotenej forme na portáli 

EGOV mestskej časti, s prelinkovaním na web stránky jednotlivých škôl a škôlok. 

V oblasti hardvéru bolo zakúpených 5 počítačových zostáv HP 290 G1, boli vymenené pevné disky v dátovom 

úložisku Synology a vymenené batérie v záložnom zdroji APC 3000. Bolo zriadené šifrované VPN pripojenie 

mestskej časti do Ústredného portálu verejnej správy prostredníctvom Edge routerov. 

V spolupráci so Západoslovenskou energetikou, a.s. bola v mesiaci august zrealizovaná výmena a pokládka 

optického kábla spájajúceho obidve budovy miestneho úradu na Kubačovej a Alstrovej ulici do zeme, 

prostredníctvom ktorého sú zabezpečené sieťové a telekomunikačné služby. Posledný úsek vzdušného vedenia 

v dĺžke cca 80 m v okolí Nám. A. Hlinku bude umiestnený do zeme v priebehu cca 3Q 2018. 

V podprograme autodoprava sú výdavky na osobné motorové vozidlá – pohonné hmoty, náhradné diely, 

opravy a prehliadky periodické a neperiodické, poplatky za technické a emisné kontroly a výdavky na zákonné 

a havarijné poistenie osobných aj nákladných motorových vozidiel.  

V r. 2017 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávnych krajov. Všetky výdavky, ktoré mala mestská časť  

so  zabezpečením volebných miestností a s tým spojené osobné výdavky, boli preplatené v plnej výške 

Okresným úradom. 

Program 4 Služby občanom  

predstavuje výdavky na zabezpečovanie konkrétnych samosprávnych činností, resp. preneseného výkonu 

štátnej správy. Sú to predovšetkým osobné výdavky, ale aj potrebné výdavky na tovary a služby, pričom 

najväčšiu položku napr. pri stavebnom úrade tvorí poštovné vo výške 6.873,- €, výdavky  za službu 

poskytovania poradenstva v oblasti stavebného práva a riešenia priestupkov  /4.400 €/, výdavky na statické 

posúdenie objektu na Detvianskej ul. pre potreby stavebného úradu. Transfery zo ŠR na prenesený výkon 

štátnej správy sú nepostačujúce /55.953,- €/ a mestská časť ich dofinancováva z vlastných prostriedkov. Ich 

vývoj za ostatné  štyri dokumentuje nasledovná tabuľka: 

Tab. č. 6 

Oblasť 2014 2015 2016 2017 

činnosť školského úradu 12 861,00 € 13 100,00 € 13 648,00 € 14 264,00 € 

činnosť stavebného úradu, vrátane 

špeciálneho SÚ 19 530,19 € 19 708,27 € 19 980,77 € 20 233,80 € 

Matrika 11 158,85 € 11 477,10 € 11 818,38 € 12 154,95 € 

ohlasovňa pobytov 6 622,44 € 6 682,83 € 6 832,23 € 6 861,03 € 

životné prostredie, ochrana 

prírody, vodná správa 1 414,25 € 1 425,77 € 1 444,12 € 1 482,60 € 

register adries       957,20 € 

SPOLU: 51 586,73 € 52 393,97 € 53 723,50 € 55 953,58 € 

Pri rozbore uvedených čísiel vidieť, že najväčší nárast výšky dotácie je na výdavky školského úradu, kde  

pri delimitácii preneseného výkonu štátnej správy bola určená 1 osoba, naopak pri činnosti stavebného úradu 

je nárast výšky dotácie najnižší /delimitáciou určené dve osoby/. Výška dotácie na ohlasovňu pobytov sa odvíja 

od počtu obyvateľov, 0,33 €/1 obyvateľa evidovaného na štatistickom úrade. 

Činnosť oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku dokladuje vydaných 21 rozhodnutí  

o umiestnení stavby, 118 rozhodnutí /stavebných povolení, zmien stavieb pred dokončením, rozhodnutí o 
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zmene účelu využitia, dodatočných povolení stavieb, odstránenie stavieb/, 82 kolaudačných rozhodnutí, 12 

rozhodnutí o povolení reklamných zariadení, 181 ohlásení stavebných úprav, udržiavacích prác a drobných 

stavieb, 268 územnoplánovacích informácií a 87 rozhodnutí o pridelení súpisného čísla a potvrdení o pridelení 

súpisného čísla. 

Na matričnom úrade bolo vykonaných 675 matričných úkonov /nárast +50/ – napr. 89 sobášov, 34 vydaných 

delegačných lístkov na sobáše mimo mestskej časti, 82 úmrtí, narodenie /2/, vydané druhopisy matričných 

dokladov/173/, vydané potvrdenia z matričnej evidencie /121/, zápisy do osobitnej matriky /39/, dodatočné 

zápisy /43/, zmena mena alebo priezviska /14/ a pod. Pracovníčka matriky /a zastupujúce/ v priebehu roka 

2017 uskutočnili v osvedčovacích knihách 1851 zápisov týkajúcich sa osvedčenia podpisov a 631 zápisov 

týkajúcich sa osvedčenia listín. 

Referentka ohlasovne pobytov zabezpečuje presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľstva v našej 

mestskej časti. V systéme Regob je za rok 2017 zaznamenaných 1886 úkonov spojených s prihlásením  

na trvalý pobyt,  855 odhlásených občanov z trvalého pobytu a 18  občanov odhlásených z trvalého pobytu 

z dôvodu trvalo žiť v zahraničí. Nemalým počtom úkonov a to 507 je spojených s prechodným pobytom 

obyvateľov. V uvedených číslach sú zahrnuté aj pohyby obyvateľov evidovaných na virtuálnej adrese 

Karpatské námestie 10/A, kde k 23.4.2018 je prihlásených na trvalom pobyte 772 obyvateľov a na prechodnom 

pobyte 9, z toho jeden cudzinec. Do evidencie bolo zapísaných aj 305 novonarodených detí. Úmrtí občanov 

v roku 2017 bolo 262. Ďalšiu časovo náročnú agendu tvoria dopyty od oprávnených subjektov, najmä  

od exekútorov, sociálnej a zdravotných poisťovní a polície, ktorých bolo v r. 2017 až 918. 

V podprograme Trhoviská evidujeme výdavky na prevádzku tržnice na Rustaveliho ulici, vrátane mzdy  

na jedného pracovníka, ktorý okrem iných činností má na starosti aj prevádzku tržnice a komunikáciu 

s nájomcami. V priebehu roka bolo uskutočnené vyčistenie  tržnice (úplné umytie celej konštrukcie ako aj 

podlahy a stolov) v sume 2 881,45 €.  

Príjmy z nájomného za trhové miesta a stánky v r. 2017 dosiahli výšku  10.368,- €, čo je o 2.723,- € viac ako 

v predchádzajúcom roku. Tieto príjmy pokryli okrem výdavkov na tovary a služby aj časť osobných nákladov. 

V podprograme Občianske obrady sú výdavky na personálne a materiálové zabezpečenie sobášov resp. iných 

občianskych obradov. Na miestnom úrade bolo v r. 2017 uzatvorených 59 civilných sobášov. 

V programe 5 Bezpečnosť 

je zaradený podprogram Kamerový systém, v rámci ktorého boli účtované finančné prostriedky 

na prevádzkové náklady súvisiace s prevádzkou 7 kamier rozmiestnených na frekventovaných miestach  

na území Rače, ktoré majú monitorovaním verejných priestranstiev prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a ochrane 

majetku.  Kamerový server je umiestnený v priestoroch Okrskovej stanice Mestskej polície Bratislava-Nové 

Mesto na Hálkovej ul. č. 11, kde je k dispozícii nepretržitá  24-hodinová služba. V rámci podprogramu Civilná 

ochrana sa realizujú činnosti vypracovávanie plánovacej dokumentácie, napĺňanie informačného programu 

MH SR – EPSIS, zabezpečenie úloh a školení určených členov krízového štábu, zamestnancov a vedúcich  

a zástupcov výdajní odberných oprávnení bez finančných nákladov. Finančné prostriedky boli použité  

na drobný nákup spotrebného materiálu.  Výdavky na dohody o vykonaní práce pre skladníkov materiálu CO 

sú v plnej výške refundované okresným úradom. Výdavky v tomto podprograme predstavujú náklady  

na vykonané odborné prehliadky a skúšky CO skladov a odstránenie závad zistených pri revíziách. 

Finančné prostriedky v rámci podprogramu Ochrana pred požiarmi sú rozpočtované na preventívne činnosti 

realizované na podnet a v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom, pričom v priebehu roka sa takéto 

aktivity neuskutočnili. Na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ochrany pred požiarmi bolo 

vykonaných 29 preventívnych protipožiarnych kontrol.  
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Program 6 Odpadové hospodárstvo 

predstavuje výdavky na zhodnotenie a likvidáciu objemného komunálneho odpadu a drobného stavebného 

odpadu zo zberného dvora, odpadu z čistenia ulíc z hospodárskeho dvora, zhodnotenie biologicky 

rozložiteľného odpadu rastlinného pôvodu kompostovaním, odstraňovanie nelegálnych skládok, zber 

a likvidáciu olejov, výdavky za mobilný zber objemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu 

z rodinných domov službou „Zelený taxík“ ako aj za mobilný zber papiera a plastu z rodinných domov službou 

„Zelený taxík“, ktorý bol zavedený v septembri roku 2017. Pre fungovanie zberu papiera a plastu z rodinných 

domov sme obyvateľom pri nahlasovaní sa na odvoz rozdávali žlté plastové vrecia na plasty.  

Celkovo bolo z našej mestskej časti za r. 2017 vyzbierané a vyvezené na ďalšie zhodnotenie a likvidáciu 123,4 

ton objemného komunálneho odpadu, 144,35 ton drobného stavebného odpadu, 57,96 ton odpadu z čistenia 

ulíc, 0,10 ton olejov a do kompostárne vo Svätom Juri bolo odovzdané 405,37 ton biologicky rozložiteľného 

zeleného odpadu. Oproti roku 2016 nastal pokles v množstve objemného odpadu a biologicky rozložiteľného 

odpadu a nárast v množstve drobného stavebného odpadu. Samostatný zber a likvidácia odpadu z čistenia ulíc, 

ako aj olejov, boli zavedené v roku 2017. Pokles množstva biologicky rozložiteľného odpadu bol spôsobený 

zavedením zberu tohto odpadu mestskou firmou OLO, a. s. z rodinných domov, ako aj pridelením kompostérov 

pre rodinné domy podľa žiadosti občanov. V roku 2017 bol na území mestskej časti odstránený odpad uložený 

v rozpore so zákonom o odpadoch (nelegálne skládky) zo 16 lokalít. Celkovo bol zlikvidovaný odpad uložený 

v rozpore so zákonom v objeme 78 ton.  

S cieľom riešenia problému umiestnenia kontajnerov na odpad v časti Krasňany sme zabezpečili vypracovanie 

odbornej štúdie na vybudovanie polopodzemných kontajnerov v sume 2 988,- €.  

V záujme zvýšenia povedomia obyvateľov  vo veci triedenia odpadov sa v kultúrnom stredisku na Žarnovickej 

ul. v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA uskutočnil náučný seminár. 

V rámci programu 7 Komunikácie 

boli dodávateľským spôsobom na území našej mestskej časti  plánovane z vlastných zdrojov opravené 

komunikácie v hodnote 79.898,95 €. V sume 15.152,81 € bol uhradený záväzok za opravy výtlkov, ktorý  

do r. 2017 prešiel z predchádzajúceho roka. 

Rozsah prác predstavoval opravy výtlkov na prepojovacom pojazdnom chodníku za obchodným domom 

LIDL, na uliciach Hagarova, Sadmelijská, Barónka, Kafendova, Jurkovičova, Alstrova,   Olšová,  

Mudrochova, Koľajná, Výhonská, Šúrska, Novohorská, Stratená, Strelkova, Mrázova, Cígeľská, Oráčska 

a Popolná. Tiež bola opravená zámková dlažba na Stupavskej ul. a napojenie chodníka zo zámkovej dlažby od 

obytného domu Hubeného 10 na chodník medzi Hubeného ul. a Cyprichovou ul. Spolu bolo opravených 1065 

m2 asfaltových komunikácií a 33 m2 chodníkov zo zámkovej dlažby. 

V priebehu roka bola urobená bezbariérová úprava chodníkov na prechodoch pre chodcov na ulici Barónka 

oproti Nemeckému kultúrnemu domu, na uliciach Hubeného a Černockého, na Karpatskom námestí, na ulici 

Sadmelijská-Úžiny, Sadmelijská-Novohorská a na Gelnickej ul. v križovatke so Žarnovickou ulicou, spolu 

v hodnote 9.969,- €. 

Z výdavkov v podprograme Dopravné značenie boli osadené dopravné zrkadlá na križovatkách ul. Alstrova-

Stupavská ul., ul. Barónka-Alstrova ul., bolo doplnené a vymenené  zvislé dopravné značenie podľa potreby 

na komunikáciách v správe MČ Bratislava-Rača. Taktiež bolo obnovené vodorovné dopravné značenie  

na viacerých miestach, vyznačené parkovisko na Kadnárovej ul., v Knižkovej doline, na Kafendovej, Plickovej 

a Mudrochovej  ulici. Osadené boli spomaľovacie prahy na Peknej ceste a opravené dopravné stĺpy  

na Kubačovej ulici.  Celkové výdavky na dopravné značenie predstavovali 5.431,- €. 

Z podprogramu Čistenie uličných vpustí bola vykonaná oprava havarijného stavu dažďovej vpuste na Koľajnej 

ulici /5.269 €/, vykonané vyčistenie ulíc  od mastných škvŕn po Vinobraní v sume 2 952,- € a zakúpené 4 

nádoby na posypový materiál, ktoré sú umiestnené počas zimného obdobia v kopcovitých častiach  

mestskej časti /1.659 €/. 
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Program 8 Vzdelávanie 

je objemom rozpočtovaných bežných prostriedkov najväčší program /takmer 52%/  a zahŕňa zabezpečenie 

činnosti na 8 rozpočtových organizácií z viacerých zdrojov. Zabezpečenie výchovy a vzdelávania  

na základných školách ako  prenesených kompetencií z prostriedkov štátneho rozpočtu a zabezpečenie 

výchovy a vzdelávania v materských školách a zabezpečenie činnosti školských klubov a školských 

jedální ako originálnych kompetencií z prostriedkov samosprávy a z príspevkov rodičov na čiastočné pokrytie 

nákladov spojených s prevádzkou týchto zariadení. Finančné prostriedky sa na rozpočtové organizácie 

zasielajú formou transferov, nevstupujú priamo do účtovníctva mestskej časti. Následne sú súčasťou 

konsolidovaného celku a s účtovníctvom mestskej časti sa zlučujú v centrálnom informačnom systéme 

Ministerstva financií SR pod názvom RISSAM, ktorého hlavnou funkciou  je zber rozpočtových údajov 

subjektov územnej samosprávy pre potreby zostavovania a sledovania rozpočtu verejnej správy a zber 

finančných a účtovných výkazov ako aj iných údajov v súladne s platnou legislatívou. 

Súčasťou tohto programu sú aj výdavky na činnosť školského úradu, ktoré sú čiastočne vykryté dotáciou 

/13.713.- €/, v rámci ktorých evidujeme aj dotácie poskytnuté v zmysle VZN MČ Bratislava-Rača č. 3/2016 

pre oblasť školstva vo výške 2.495.- €.  

Časť výdavkov rozpočtových organizácií na tovary a služby je krytá tzv. vlastnými príjmami, ktoré tvoria 

zákonné poplatky rodičov, príjmy z prenájmu priestorov, réžia za stravné. Tieto prostriedky sa používajú 

dvomi spôsobmi, časť sa vracia priamo na rozpočtové organizácie a používa sa na bežné tovary a služby a časť 

zostáva u zriaďovateľa a používa sa na opravy a údržbu budov školských zariadení, rovnako tak aj prostriedky 

vrátené z dobropisov. Z vlastných príjmov, ktoré boli súčasťou rozpočtu mestskej časti bolo uskutočnené 

maľovanie v materskej škole Cyprichova ul. /5.626 €/, vykonaná sanácia muriva v umyvárkach v materskej 

škole na Gelnickej ul. /5.123 €/, vykonaná oprava plota v materskej škole Plickova ul. /3.499 €/, uskutočnené 

postavebné upratovanie v materskej škole ul. Pri Šajbách /3.588 €/. Celková hodnota týchto prác bola   

19.871,- €. 

Spoločne z výdavkov na služby bolo vykonávané kosenie a údržba zelene v areáloch materských škôl, 

vymenený piesok v pieskoviskách, vykonaná deratizácia priestorov, odborné prehliadky a revízie zariadení, 

vykonané orezy stromov vo všetkých materských školách. Tieto finančné prostriedky boli použité aj  

na sťahovacie práce v materskej škole ul. Pri Šajbách, monitoring a čistenie vnútornej kanalizácie v materskej 

škole na Gelnickej ul. a ďalšie drobné služby v materských školách. Celková hodnota týchto prác bola  

19.344,- €. 

Z výdavkov určených na veľké opravy na školských zariadeniach boli finančné prostriedky použité na 

spevnenie oporného múra pri ZŠ Tbiliská ul. /5.356 €/, na opravu odvetrávania a elektroinštalácie v zariadení 

školského stravovania pri ZŠ Tbiliská ul., opravu odvetrávania v  zariadení školského stravovania pri ZŠ 

J.A.Komenského Hubeného ul., opravu spevnených plôch a vonkajších schodov v areáli materskej školy ul. 

Barónka /6.497 €/, rekonštrukciu jedálne v MŠ ul. Barónka, ktorá nebola predmetom veľkej rekonštrukcie 

/5.909 €/. Z týchto finančných prostriedkov bola hradená aj výmena podlahovej krytiny v triedach, na 

chodbách a schodoch v materskej škole na Tbiliskej ul. /10.703 €/, maľovanie menších priestorov vo viacerých 

materských školách a ďalšie drobné opravy. Celková hodnota týchto prác bola  33.578,- €. 

Vývoj výdavkov hradených priamo z rozpočtu MČ na školy a školské zariadenia 

Tab. č. 7 

druh výdavkov/zdroj 2014 2015 2016 2017 

opravy budov, objektov, zariadení z vlastných 

prostriedkov MČ 35 620 € 8 885 € 27 320 € 33 578 € 

spoločné služby z vlastných prostriedkov MČ 27 137 € 27 238 € 20 301 € 20 709 € 

opravy budov, zariadení, služby  z prostriedkov z nájmov 

a dobropisov 12 903 € 11 176 € 8 590 € 19 871 € 
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Hospodárenie rozpočtových organizácií s finančnými prostriedkami zasielanými transfermi tvorí samostatnú 

časť záverečného účtu. 

Program 9 Šport 

Cieľom aktivít, ktoré mestská časť vyvíja na úseku športu je motivovať čo najširšiu vrstvu obyvateľstva 

k pohybu a aktívnemu využitiu voľného času. 

Športový referát, ktorý je súčasťou oddelenia kultúry a športu  zabezpečuje športové podujatia určené pre 

širokú verejnosť, športové kluby a školopovinnú mládež, spolupracuje so športovými klubmi a organizáciami, 

vypracováva projekty so športovou tematikou a kontroluje a revitalizuje športoviská na území mestskej časti. 

V roku 2017 mestská časť zorganizovala veľké množstvo športových akcií miestneho alebo regionálneho 

charakteru a  spolupodieľala sa na podujatiach, ktoré organizovali športové kluby alebo občianske združenia. 

Pre školopovinnú mládež sa konali turnaje vo florbale, šachu, futbale a tradičná Račianska medziškolská 

olympiáda, na ktorej sa zúčastnilo 250 žiakov zo štyroch račianskych škôl. Počas Račianskych hodov sa 

uskutočnil volejbalový turnaj, súťaž v karate a BMX a novinkou bola športová akcia organizovaná za účelom 

prezentácie športových klubov pod názvom Račania v pohybe, ktorá sa uskutočnila na štadióne Pavla Rosu  

na Jurkovičovej ulici. Vo februári sa uskutočnila v stolnotenisovej hale vydarená akcia Turnaj osobností 

v stolnom tenise. Najmasovejším športovým podujatím je tradičný Račiansky polmaratón, Račianska desiatka, 

ktorý sa uskutočnil 23.apríla 2017 a zúčastnilo sa na ňom viac ako 400 bežcov všetkých vekových kategórií. 

1. mája sa uskutočnila tradičná račianska cykločasovka - Memoriál Vlastimila Rúžičku  s 320 

účastníkmi.V spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom boli zorganizované obvodné kolá Coca- Cola 

Cup a Jednota Cup vo futbale pre žiakov základných škôl. Počas vinobrania sa uskutočnil tradičný 

Vinobranecký volejbalový turnaj, šachový turnaj, BMX Cup, futbalový Memoriál Miloša Sedramača, Rendez 

Cup vo futbale či Račiansky strapec v karate. Opäť sa konala aj akcia Račania v pohybe. V novembri sa 

uskutočnilo najväčšie medzinárodné podujatie organizované v našej mestskej časti Slovak Cadet Open 2017 

v stolnom tenise, na ktorom sa zúčastnilo 22 krajín. K ďalším významným podujatiam uskutočneným 

v mestskej časti Rača patria Leonidas Cup v hokejbale, Memoriál Janka Jakubca - bežecké preteky, či Beh 

ulicami Rendezu. 

Najväčšiu časť výdavkov tvoria poskytnuté dotácie v zmysle VZN MČ Bratislava-Rača č. 3/2016, pričom bolo 

podporených celkovo 26 športových klubov alebo projektov v celkovej výške 42.120.-  €, z toho časť dotácie 

bola jedným prijímateľom nespotrebovaná a vrátená na účet mestskej časti vo výške 1.027 €. Mestská časť 

spravuje tri multifunkčné miniihriská, výdavky predstavujú osobné náklady  na správcov objektov 

a prevádzkové výdavky. Okrem drobných opráv a spotrebného materiálu bolo v priebehu roka zvýšené 

oplotenie ihriska na Karpatskom námestí a boli zakúpené nové ochranné siete na jednotlivé ihriská. 

Program 10 Kultúra 

okrem výdavkov na samotné kultúrne a spoločenské akcie obsahuje prevádzkové výdavky na tri budovy 

kultúrnych zariadení /NKD, KS Žarnovická, KS Impulz/, v ktorých prebieha kultúrna a osvetová činnosť, 

výdavky na prevádzku knižnice, amfiteátra, na starostlivosť o kultúrne pamiatky.  

Prevádzkové výdavky na kultúrnu infraštruktúru, pod ktorou vedieme budovy kultúrnych zariadení, tvoria  

57% z celkových výdavkov na  program Kultúra. Nemecký kultúrny dom ako najväčšie stredisko bol využitý 

takmer každý deň v roku podujatiami organizovanými oddelením kultúry, rôznymi kultúrno - spoločenskými 

podujatiami a prenájmami. V NKD má zázemie seniorský spevácky zbor Račan a priestory využívalo aj 

herecké zoskupenie okolo herca Martina Mňahončáka, ktorí tam každý rok naštudujú a skúšajú novú divadelnú 

hru, ktorú potom premiérovo odohrajú na javisku NKD. Z komerčných prenájmov prevažovali hlavne svadby, 

počas zimnej sezóny plesy. Časté boli aj súkromné oslavy, domové schôdze, koncerty, besedy.  

Počas roka sa uskutočnila výmena 1000 W žiaroviek v divadelných reflektoroch, ktoré sú umiestnené na strope 

v sále, výmena osvetlenia s pohybovým senzorom na zadnom dvore, kde bol použitý úsporný LED reflektor 
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a tiež sa vymenili aktívne reproduktory na sále. Koncom roka sa uskutočnila výmena kamerového systému 

v NKD, kde boli zakúpené 4 kamery a nahrávacie zariadenie s kapacitou 1 TB, čo mnohonásobne prevyšuje 

doterajšiu kapacitu. Nové zariadenie okrem toho nahráva len vtedy, keď v zornom poli kamery nastane pohyb. 

Nové kamery pokrývajú celé parkovisko pred NKD, čo pri starom systéme nebolo. Zároveň bol systém 

doplnený o UPS, čo zabezpečuje funkčnosť kamerového systému aj pri krátkodobom výpadku elektriky. 

Z požiarnej kontroly v NKD vyplynula povinnosť vymurovať stenu v chodbe za kuchynkou, ktorá bola len zo 

sadrokartónu, čo nevyhovovalo protipožiarnym predpisom. Stena bola vymurovaná a následne vymaľovaná. 

Bola realizovaná aj oprava obloženia schodov pred NKD, kde jednotlivé obloženia schodov už vypadávali 

a lámali sa. V júli 2017 boli šatne pod pódiom vytopené z dôvodu poruchy prečerpávacieho zariadenia a bolo 

nutné okrem odvlhčovača AQUAPOL kúpiť a dať do prevádzky aj elektrický odvlhčovač, ktorý je od leta  

v neustálej prevádzke. Tiež bolo nutné zabezpečiť výmenu nefunkčného prečerpávacieho zariadenia, ktoré je 

umiestnené v sociálnom zariadení v šatniach pod pódiom. Počas letných mesiacov prebehla renovácia parkiet 

v sále NKD. Brúsenie parkiet v sále už bolo posledné, viac sa parkety nedajú brúsiť, čo znamená, že ďalšia 

oprava musí byť spojená s výmenou parkiet v sále. Príjem z krátkodobých prenájmov bol 17.875,- €. 

V kultúrnom stredisku Žarnovická sídli knižnica, priestory využíva aj Denné centrum seniorov Rača a ostatné 

priestory strediska slúžia na drobnú klubovú činnosť (Klub paličkovanej čipky, Patchworkársky cech, výučba 

jogy, záhradkári), prípadne prenájom. Mestská časť v týchto priestoroch prevádzkuje výtvarný krúžok pre deti, 

klub matiek s deťmi, bol vytvorený priestor pre kurzy angličtiny. V KS Žarnovická sa v rámci akcie Marec 

Mesiac knihy uskutočnila beseda o knihe a filme  „ Anton Srholec“. Beseda bola sprevádzaná ukážkami 

z filmu a piesňami v podaní Aleny Čermákovej, autorky knihy o Antonovi Srholcovi – rímskokatolíckom 

kňazovi, saleziánovi , spisovateľovi, charitatívnom pracovníkovi a politickom väzňovi. Počas roka 2017 boli 

do KS Žarnovická zakúpené nové žalúzie, stoly do spoločenskej sály, stoličky do Denného centra seniorov 

Rača a boli vymaľované priestory spoločenskej sály a miestností č. 7 a 9. Príjem z krátkodobých prenájmov 

bol 3.228,- €. 

Miestna knižnica, ktorá sídli v KS Žarnovická eviduje za rok 2017 celkom 184 aktívnych čitateľov (123 

dospelých a 61 detí), ktorí využili služby knižnice celkom 2063 krát.  Pribudli aj noví čitatelia, celkom 94 (56 

dospelých a 38 detí), čo predstavuje cca 10% nárast oproti roku 2016. 

V rámci mesiaca „marec – mesiac knihy“ navštívili knižnicu deti z MŠ Gelnická, Plickova a Barónka a žiaci 

7. a 8. ročníka SŠ de la Salle. Mnohí z nich sa po oboznámení s činnosťou knižnice zapísali ako noví čitatelia. 

Knižnica sa tiež pripojila k účasti na besede o Antonovi Srholcovi, počas ktorej boli vyhlásení a odmenení 

najaktívnejší čitatelia knižnice za rok 2016. V mesiacoch marec a október sa v priestoroch knižnice uskutočnili 

dve burzy kníh. Celková suma za odpredané knihy (vyradené z fondu knižnice) činila 368,- €, ktoré sa následne 

použili na nákup novej literatúry do knižnice. Premenou prešlo oddelenie pre dospelých čitateľov, kde sa 

v uplynulom roku vymenili všetky  staré police za nové, ktoré nielen spĺňajú svoj účel a sú bezpečne ukotvené, 

ale priestor aj esteticky skultivovali a zútulnili. Aj v roku 2017 pokračovala elektronizácia knižnice, okrem 

registrácie fondu v PC a elektronických výpožičiek môže teraz knižnica informovať o svojej činnosti 

a aktivitách aj prostredníctvom mailových správ. 

Kultúrne stredisko Impulz na Východnom slúži na rôzne kultúrno - spoločenské podujatia, využívajú ho 

členovia Denného centra seniorov Východné, hojne navštevované sú cvičenia žien 2 krát do týždňa a tiež 

klubová činnosť pre deti a mládež. Novinkou je stolnotenisový krúžok pre seniorov. Podľa potreby sa 

prenajíma veľká spoločenská sála, v ktorej sa pravidelne každú nedeľu konajú rímsko-katolícke bohoslužby. 

Oddelenie kultúry pripravilo v roku 2017 v KS Impulz príležitostné podujatia pre deti - Fašiangový karneval, 

MDD, Šarkaniádu, Lampiónový sprievod a Mikuláša. Tiež pre dospelých zorganizovalo - Stavanie mája, 

MDŽ, Deň matiek, Mesiac úcty k starším, Podajme si ruky na Vianoce a Vítanie Nového roka na námestí na 

Dopravnej ulici. Medzinárodný deň detí  a Šarkaniáda sa konali v športovom areáli na Sklabinskej ulici. 

Šarkaniáda sa uskutočnila s podporou Nadácia ZSE, v rámci grantového programu „Rozprúdime regióny“ 

oddelenie kultúry získalo dotáciu v sume 500 eur. V priebehu roka sa v KS Impulz zrealizovalo kompletné 

maľovanie priestorov, oprava a zapojenie radiátora vo vstupných priestoroch, oprava strechy a bol doplnený 
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inventár strediska o 60 nových stoličiek, 2 rýchlovarné kanvice, 1 CD prehrávač a nový umelý vianočný 

stromček.  

Príjem z krátkodobých prenájmov bol 1.116.- €. 

Krasnianska beseda je využívaná hlavne na stretnutia seniorov. Svoje sídlo tam majú členovia Denného centra 

seniorov Krasňany, základná organizácia JDS a Základná organizácia zväzu telesne postihnutých Krasňany. 

Priestory využíva aj šachový klub a krátkodobo sa tam konajú  schôdze bytových spoločenstiev. V roku 2017 

boli v Krasnianskej besede vykonané drobné opravy a  zakúpené obrusy, pre denné centrum seniorov prenosný 

mikrofón. Oddelenie kultúry zorganizovalo v priestoroch Krasnianskej besedy príležitostné podujatia - oslavy 

sviatku MDŽ, Deň matiek a Mesiac úcty k starším. 

Príjem z krátkodobých prenájmov bol 265 €. 

Amfiteáter, ako ďalší priestor na konanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, pracoval počas 

roka v novom prevádzkovom režime. Priestory bufetu, klubovne a exteriérové terasy má v prenájme nájomca 

Jurišta, spol. s.r.o, ktorý zároveň vykonáva správu celého objektu. Okrem riadneho nájomného a platieb  

za služby, nájomca platí tzv. obratové nájomné v zmysle čl. 4 platnej zmluvy, príjem z tohto nájomného za 

rok 2017 bolvo výške 768,- €. V rámci prevádzkových nákladov bol do amfiteátra osadený silnejší rozvádzač 

elektrickej energie, ktorý by mal definitívne odstrániť problémy s pripájaním predajných stánkov počas hodov 

a vinobrania. 

Z finančných prostriedkov určených na obnovu kultúrnych pamiatok sa mestská časť finančne podieľala  

na obnovení dreveného ruženského kríža Pri „Lajprúne“ na Stupavskej ulici, ktorý bol tiež nanovo slávnostne 

vysvätený. Finančne a časovo náročnejšou  úlohou bolo premiestnenie a reštaurovanie kamenného kríža „Pri 

Pastierni“, ktoré bolo v roku 2017 ukončené. Kríž bol premiestnený do parčíku pred Karpatským námestím. 

Vysviacka sa plánuje v roku 2018.     

Opravená a očistená bola aj socha Matka s dieťaťom od akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej  

na Karpatskom námestí. Súčasne sa revitalizovalo aj okolie sochy. 

V oblasti kultúra boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 šestnástim žiadateľom v celkovej výške 

6.900,- €, z toho 600 € bolo dvomi prijímateľmi nespotrebované a  vrátené na účet MČ. 

Počas roka 2017 oddelenie kultúry zorganizovalo v rámci svojej činnosti 84 kultúrno-spoločenských, 

príležitostných a sviatočných  podujatí. 

Tanečnú sezónu otvoril v Nemeckom kultúrnom dome Račištorfský bál. Nové desaťročie  bálu začal písať 

jeho XI. ročník. Farebná fantázia...žiarivý, pestrý a elegantný, taký bol bál v spoločnosti skvelého a skúseného 

moderátora Romana Bomboša, speváckej divy Sisi Lelkeš Sklovskej, profesionálnych tanečných párov 

z Interklubu Bratislava, výbornej kapely Happyband orchestra, DJ Kosťa a dynamickej ABBA show. Záverom 

fašiangu sa Babská tanečná zábava stretla u  obyvateľov Rače s veľkým záujmom, o čom svedčila vypredaná 

sála NKD. Fašiangové obdobie bolo ukončené tradičným pochovaním basy v podaní Vajnorského 

ochotníckeho divadla a hudobnej skupiny M Club. V NKD sa tancovalo po celý rok aj na pravidelných 

tanečných zábavách, z ktorých mnohé boli tematicky zamerané. Pokračoval  kvíz „Naše Slovensko od A – Z“ 

a za správne odpovede v kvíze boli návštevníci odmeňovaní. Hudobne ladené boli aj programy  

k Medzinárodnému dňu žien v pásme „Venované ženám“ a tiež programy ku Dňu matiek  a v rámci Mesiaca 

úcty k starším.  

Takmer každú druhú nedeľu sa v NKD konali divadelné predstavenia pre deti, ktoré boli tematicky ladené  

do obdobia a zvyklostí v danom mesiaci. Na úvod roka pozvanie do NKD prijalo tradičné Stražanovo bábkové 

divadlo. V období fašiangu sa deti spolu s rodičmi zabavili počas klauniády Divadla zo šuflíka. Súčasťou 

podujatia bol aj fašiangový minikarneval, každé dieťa v maske bolo odmenené. V marci deti spoločne 

s cestovateľom Artúrom Buchtom precestovali známe krajiny, v mesiaci apríl Divadlo Dunajka 

v interaktívnom predstavení Šibi a Ryby odmenilo deti počas zábavných hier v rámci predstavenia. Muzikál 

Ľadové kráľovstvo na motívy rozprávky FROZEN vypredal sálu NKD. Počas roka deti a rodičov zaujali 

bábkové, interaktívne divadlá a aj detské hudobné koncerty hercov z celého Slovenska. Detské podujatia radi 

navštevovali rodiny s deťmi a taktiež starí rodičia, ktorý obdivovali najmä pôvodné bábkové divadlá. Každý 
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druhý pondelok v mesiaci bol v NKD vyhradený pre Divadelné pondelky. Hneď na úvod roka divákov 

pobavilo a poučilo Modranské kráľovské divadlo predstavením Richtárska latina. Počas roka pozvanie prijali 

a svoje umenie predviedli ochotnícke divadlá z okolitých obcí, ale aj profesionálni umelci. V predstaveniach 

manželov Mészárošovcov z Celkom malého divadla dominovala téma vzťahu medzi mužom a ženou, diváci 

sa prostredníctvom hercov stotožnili s niektorými postavami a spoločne riešili zložité životné, ale aj humorné 

situácie. Priestory NKD slúžili aj na skúšky predstavení profesionálnych umelcov, predstavenie Rodinný 

prievan malo najväčšiu návštevnosť. V závere roka sa Divadlo COMMEDIA z Popradu prihovorilo 

návštevníkom svojou hravosťou, ľudovou poetikou, svojským humorom. Predstavenie Kapustnica 

s autentickou vôňou kapustnice divákom pripomenulo blížiace sa sviatky. Divadelné pondelky mali v roku 

2017 svojich stálych návštevníkov, aj keď ich bolo pomenej, divadelné súbory a predstavenia boli kvalitné 

a návštevníci odchádzali spokojní, dobre naladení a radi sa opäť vracali na ďalšie predstavenia.  

Po letnej prestávke sa sezóna v NKD začala Jablkovým hodovaním, ktoré po minuloročnej úspešnej premiére 

rozšírilo ponuku jablkových produktov a hlavne koláčikov, ktoré sa vypredali v rekordnom čase. Je 

potešujúce, že tento projekt oslovil mnohé organizácie, združenia a gazdinky pôsobiace v Rači. Obohatením 

bol kultúrny program ZUŠ na Vrbenského ulici, tanečných súborov Malinky a H&T, výstava jabĺk ovocinára 

Františka Madolu či súťaž o Najväčšie jablko vypestované v regióne Rača. Garantom podujatia bol  BSK 

a Malokarpatské osvetové stredisko. 

V čase adventu oddelenie kultúry  pripravilo tradičné trojdňové Vianočné trhy na parkovisku pred NKD 

spojené s návštevou Mikuláša. Deti z materských škôl a ZUŠ na Vrbenského ulici spoločne so starostom MČ 

Rača rozsvietili vianočný stromček a programom naladili svojich blízkych aj návštevníkov na príchod 

sviatkov. Členovia Speváckeho súboru Račan  vianočným pásmom roztancovali a rozospievali parkovisko 

pred NKD. V sobotu rozdal Mikuláš balíčky deťom z MČ Rača a vo večerných hodinách sa predstavila 

country kapela ASCALONA. V nedeľu sa mohli návštevníci a milovníci džezu stretnúť so známym 

hudobníkom a spevákom Petrom Lipom. Trojdňový program bol dramaturgicky ladený na advent a postavený 

pre všetky vekové kategórie. Súčasťou programu bola aj výstava prác detí z materských škôl MČ Rača 

„Vianočný darček očami detí“. V stánku MČ starosta ponúkal vianočný punč a starostovskú kapustnicu. 

V interiéri NKD Ateliér Šikula, ktorý pôsobí v MČ Rača, pre návštevníkov pripravil Vianočnú výstavu 

spojenú s predajom a tvorivé dielne pre deti. V Červenej lisovni miestni vinári z RVS prezentovali a ponúkali 

svoje vína. V príjemnej atmosfére pred rozsvieteným Nemeckým kultúrnym domom sa mohli Račania rozlúčiť 

s rokom 2017 a privítať nový rok 2018 pri dobrej hudbe a občerstvení. Pre tých, ktorí sa rozhodli stráviť 

silvestrovskú noc v spoločnosti známych z mestskej časti Rača, bolo pripravené varené víno a kapustnica. 

Okrem toho mali možnosť zapojiť sa do tomboly a vyhrať skvelé ceny od spoločnosti Kaufland a víno  

od račianskych vinárov.  Predvianočný koncert MČ Bratislava-Rača v Katedrále sv. Šebastiána v Krasňanoch sa stal 

už neodmysliteľnou súčasťou tohto sviatočného obdobia. Skladby Vivaldiho, Händla, Schuberta, Mozarta, ale aj 

tradičné slovenské koledy zazneli v podaní sólistky opery SND v Bratislave Jany Bernáthovej a sólistu Štátnej 

opery Banská Bystrica Šimona Svitoka za klavírneho doprovodu Martiny Svitkovej. Počas koncertu sa 

predstavili aj žiaci a pedagógovia zo ZUŠ na Vrbenského ulici a Detský katedrálny zbor pod vedením 

Veroniky Rúnovej. V rámci dobrovoľného vstupného bola uskutočnená zbierka s charitatívnym zámerom 

a celkovo bolo vyzbieraných 600 €. Vyzbieraná suma bola venovaná rodine, ktorá sa stará o dve ťažko 

zdravotne postihnuté deti.  

Atmosféru vianočných sviatkov umocnilo vianočné osvetlenie v uliciach Rače, Krasnian a Východného 

v hodnote 4 980 €. 

Amfiteáter v Knižkovej doline poslúžil ako vhodný priestor pre organizáciu podujatí Medzinárodný deň detí  

a Račianske kultúrne leto. V rámci MDD sa po prvý krát v našej MČ konal aj Festival nového cirkusu 

CIRKUL´ART a umelci z Macedónska, Argentíny a Talianska predviedli svoje nevšedné pouličné umenie. 

Deti súťažili v zábavných tematických súťažiach „Cestovanie v čase“, program na pódiu si pripravili miestne 

zoskupenia H&T, FUSION RAČA, CRAZY JUMP.  
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Na konci júna v amfiteátri odštartovalo Kultúrne leto Rača Divadlo HAAF a večer návštevníkov prilákali 

kapely ASCALONA a Bukasový masív. Podujatie spestrila ochutnávka a ponuka varených pív z miestneho 

pivovaru.  

V závere leta sa konal druhý ročník podujatia Divadlo pod hviezdami, ktoré bolo bohužiaľ pre nepriaznivé 

počasie prerušené, predstavenia, ktoré neboli odohrané mohli návštevníci vidieť počas roka v NKD počas 

Divadelných pondelkov. Aj v roku 2017 zaznamenalo veľký úspech v rámci Kultúrneho leta Letné kino Rača. 

Oproti minulému roku sa rozšírila ponuka filmových predstavení aj počas mesiaca august a pridalo sa aj 

bonusové, prázdninové premietanie 1.septembra. Koncepciu, výber filmov a technické zabezpečenie mala  

vo svojej kompetencii firma EFCOM s.r.o. Premietali sa komédie, romantické filmy, filmy pre deti, ale 

v ponuke bol aj veľmi žiadaný slovenský film Únos, ktorý navštívil rekordný počet, vyše tisíc návštevníkov. 

Počas 9 premietaní bola účasť v Letnom  kine cca 4400 divákov. V rámci zlepšenia kvality premietania bolo 

upravené plátno a rám, doplnili sa deky pre prípad chladnejšieho počasia a návštevníci určite ocenili aj stálu 

prevádzku bufetu a predaj pukancov. 

Podujatia Kultúrneho leta navštevovali celé rodiny s deťmi, boli spestrené množstvom sprievodných aktivít, 

zapojili sa – Občianske združenie Mládež ulice, AMAVET – veda a technika, Krúžok tvorivých dielní Rača, 

Račiansky vinohradnícky spolok a i. V rámci týchto podujatí mali možnosť prezentovať sa aj miestne talenty, 

či už skupiny alebo jednotlivci. V rámci Kultúrneho leta sa v Parku J. M. Hurbana uskutočnil promenádny 

koncert DH Svätojurská dychovka a oslavy 73. výr. SNP v spolupráci so Spolkom vyslúžilých vojakov M.R. 

Štefánika, Zväzom protifašistických bojovníkov a Denným centrom seniorov v Rači. Park J. Miloslava 

Hurbana sa stal tiež dejiskom tradičného Stavania mája, ktoré organizuje mestská časť pravidelne každý rok.  

Na prvom poschodí Miestneho úradu Rača prebiehali počas celého roka výstavy obrazov v rámci spolupráce  

s Klubom sprievodcov mesta Pezinok. Návštevníci mali možnosť pobesedovať s umelcami, prípadne si 

niektorý z vystavených obrazov aj zakúpiť. Program bol podporený vystúpením detí zo ZUŠ na Vrbenského 

ulici. V spolupráci s materskými škôlkami MČ Rača v závere roka priestory miestneho úradu opäť skrášlila 

výstavou prác detí pod názvom „Vianočný darček očami detí“.  

V marci oddelenie kultúry pripravilo nové podujatie Cyklus cestovateľských besied „Cestou necestou“  

so zakladateľom cestovateľských festivalov s rovnomenným názvom  a cestovateľom  Michalom  Knitlom. 

V rámci prezentácie sa s návštevníkmi podelil o svoje zážitky a skúsenosti z ciest, prítomní sa na chvíľu ocitli 

spolu s ním v rôznych krajinách sveta a spoznali ich kultúru. Druhá beseda z cyklu sa konala na jeseň. 

Podujatie si získalo svojich stálych návštevníkov.  

V roku 2017 príjem z predaja vstupeniek na kultúrne podujatia a z krúžkovej činnosti v kultúrnych 

zariadeniach dosiahol výšku 18.022,- €, spolu sme zaznamenali návštevnosť nami organizovaných kultúrnych 

podujatí v počte 12722 návštevníkov. 

Program 11 Prostredie pre život 

Do tohto programu sú zaradené činnosti spadajúce pod pojmy starostlivosť o verejnú zeleň, životné prostredie  

a čistenie verejných priestranstiev. Tieto činnosti sú zabezpečované vo vlastnej réžii prostredníctvom referátu 

čistoty na oddelení životného prostredia, ktoré vykonáva kompletnú zimnú údržbu komunikácií a verejných 

priestranstiev, udržuje čistotu na verejných priestranstvách počas celého roka, údržbu a čistotu detských ihrísk, 

kosenie trávnatých plôch, výsadbu kvetín a drevnatých porastov verejnej zelene a pod. Z tohto dôvodu 

najväčší objem výdavkov predstavujú osobné náklady na pracovníkov referátu čistoty. Ďalšie bežné výdavky 

sú spojené s nákupom, prevádzkou a údržbou strojov a zariadení, prevádzkou a údržbou dopravných 

prostriedkov a prevádzkou budovy na Rustaveliho ul., ktorá bola v druhom polroku odovzdaná na celkovú 

rekonštrukciu. 

Druhá časť prác je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom, napr. deratizácia verejných priestranstiev, 

dopĺňanie a opravy mobiliáru. Z bežných výdavkov bol financovaný výrub suchých a nebezpečných drevín, 

drevín z dôvodu zlého zdravotného stavu a ohrozovania obyvateľov, odborné ošetrenie redukčným 
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a zdravotným rezom 602 ks stromov, vykonaná chemická ochrana 108 ks drevín pagaštanu konského jarným 

a letným postrekom. 

Zabezpečila sa výsadba kvetináčov pred budovou miestneho úradu, na Detvianskej ulici a pred kultúrnym 

strediskom Žarnovická a tiež výsadba živého plota pri zdravotnom stredisku Tbiliská. Záhradný servis „Sokol“ 

zo Šoporne zároveň zabezpečil novú výsadbu pri pamätníku Jána Pavla II. a výsadbu pri soche Matky 

s dieťaťom na Karpatskom námestí, ako aj úpravu okolia a doplnenie okrasného oplotenia pri Kríži  

na Stupavskej ulici. 

V rámci služieb pre majiteľov psov sme v roku 2017 udržiavali 47 košov na psie exkrementy vo všetkých 

lokalitách mestskej časti, kde boli pravidelne dopĺňané špeciálne vrecká na exkrementy. V priebehu roka boli 

doplnené dva nové koše – Knižkova dolina/Kaplinská a Úžiny - pri detskom ihrisku. Pre obyvateľov, ktorí 

zaplatili daň za psa za rok 2017 sme bezplatne rozdávali plastové vrecia na psie exkrementy.   

V rámci zabezpečovania čistoty na verejných priestranstvách sa osadilo 10 nových smetných košov, úplne sa 

vymenilo 5 košov a repasovalo sa 11 košov. Taktiež sa zakúpilo 13 ks nových odpadkových košov 

s popolníkmi v hodnote 3 276,- €. V rámci mestského mobiliáru bolo vymenených 29 ks parkových lavičiek  

za nové. V rámci údržby bolo repasovaných 36 ks verejných parkových lavičiek a taktiež bolo doplnených 17 

ks nových parkových lavičiek. Na detských ihriskách v správe mestskej časti bola začiatkom apríla  vykonaná 

hlavná ročná kontrola hracích prvkov a následne na základe výsledkov a odporúčaní z vykonanej hlavnej 

ročnej kontroly boli vykonané opravy poškodených hracích prvkov. Taktiež boli obnovené nátery  

na basketbalovom ihrisku na ul. Tbiliská. V apríli bol vymenený piesok na všetkých funkčných pieskoviskách 

detských ihrísk v správe mestskej časti Bratislava-Rača. V roku 2017 boli doplnené 2 ks posilňovacích strojov 

na ihrisku na ul. Sklabinská a osadený pingpongový stôl na detskom ihrisku na ul. Kadnárova 10. Na detskom 

ihrisku na ul. Na pasekách boli doplnené 2 ks solárnych lámp. 

V júli 2017 bolo v MČ po následkoch prívalových dažďov vyčistených 8 retenčných nádrží a odvodňovacie 

kanály v celkovej dĺžke 250 m. V rámci prevencie proti povodniam začala MČ na jeseň v roku 2017 

s realizáciou čistenia a prehlbovania koryta bývalého Vajspeterského potoka, vzhľadom k nebezpečenstvu, 

ktoré hrozilo jeho neprietočnosťou. 

V rámci VZN MČ Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií bolo podporených 7 

projektov z oblasti životného prostredia v celkovej sume 7.750,- €.  

Výdavky na verejné osvetlenie predstavujú náklady na montáž a demontáž vianočného osvetlenia ulíc  

a vianočného stromčeka. Taktiež sú v tejto čiastke zahrnuté výdavky na spotrebu elektrickej energie 

a pravidelnú údržbu novej vetvy verejného osvetlenia na Alstrovej ulici, ktoré bolo vybudované v rámci 

revitalizácie ulíc z fondov EÚ a tiež novej vetvy osvetlenia na Karpatskom námestí, ktoré bolo vybudované 

v rámci projektu ISRMO. Výdavky na spotrebu elektrickej energie na Alstrovej ul. sú len za jeden štvrťrok, 

následne bolo osvetlenie po ukončení 5-ročného monitorovacieho obdobia projektu odovzdané hlavnému 

mestu, v pôsobnosti ktorého je starostlivosť o verejné osvetlenie v Bratislave. 

Program 12 Bývanie 

zahŕňa výdavky na správu bytov. K 31.12.2017 spravovala mestská časť 40 nájomných bytov, z toho 3 byty  

s nájmom na dobu neurčitú. V priebehu roka 2017 sa nepridelili  žiadne  byty, akurát prišlo k výmene dvoch 

bytov medzi nájomcami navzájom.  Ku koncu roka v evidencii žiadateľov o byty registrujeme 13 žiadostí, 

ktoré splnili podmienky VZN. 

Výdavky tvoria platby správcom jednotlivých domov, určené na úhradu energií a služieb, príspevky  

do fondu opráv jednotlivých domov a taktiež výdavky na nevyhnutné opravy. Celkovo bolo z bežných 

výdavkov na obnovu bytov vynaložených 2.860 €. Išlo o drobné opravy a doplnenie základného vybavenia 

v bytoch /vymaľovanie, pokládka PVC, oprava okenného krídla, výmena sporákov, základnej sanity, servis 

plynového kotla a pod./ 
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V rámci programu 13 Sociálne služby 

sledujeme výdavky na jednotlivé skupiny obyvateľov, ktorí sú príjemcami sociálnych služieb.  

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ukladá obciam ako poskytovateľom sociálnych služieb aj 

povinnosti v oblasti zverejňovania priemerných bežných výdavkov a skutočne dosiahnutých príjmov za 

uplynulý rok v termíne do 28.2. Mestská časť tieto údaje má zverejnené na svojom webovom sídle 

https://www.raca.sk/zverejnenie-prijmov-a-vydavkov-za-socialne-sluzby/. 

Rovnako mestská časť zverejnila aj náklady, ktoré mala s poskytovaním jednotlivých sociálnych služieb, tzv. 

ekonomicky oprávnené náklady, do ktorých sa v zmysle § 72, ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách zahŕňajú: 

a) mzdy a ostatné osobné vyrovnania, 

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné 

dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom, 

c) výdavky na energie, vodu a komunikácie, 

d) výdavky na materiál, 

e) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu, 

f) výdavky na služby, 

g) výdavky na bežné transfery (dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca, odchodné) 

h) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku. 

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov /výdavky v tab. č. 15 program 13.5.1/ 

V priebehu roka 2017 sa udiala podstatná legislatívna zmena v oblasti starostlivosti o najmenšie deti. Novelou 

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, poskytovanie služieb v detských jasliach je od 01.03.2017 

sociálnou službou. Novelou sa zmenil názov detských jaslí na zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov 

veku dieťaťa (ďalej len “zariadenie starostlivosti o deti“).  

Zariadenie starostlivosti o deti prevádzkuje mestská časť v priestoroch materskej školy na Tbiliskej ulici  2 a 

navštevovalo ho v priemere 19 detí (kapacita je 20 detí). Od 01.09.2017 nadobudlo účinnosť nové VZN MČ 

Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za 

sociálne služby poskytované MČ Bratislava-Rača (ďalej len „ VZN č. 3/2017“). Zvýšila sa úhrada za 

poskytovanú sociálnu službu v zariadení starostlivosti o deti na 280,- € mesačne pre dieťa s trvalým pobytov 

v MČ Bratislava-Rača a 300,- € pre dieťa s trvalým pobytom mimo mestskej časti Bratislava-Rača. 

Výdavky na zariadenie starostlivosti o deti tvoria predovšetkým osobné náklady na 4 pracovníčky  

a prevádzkové náklady budovy. Počas roka bol doplnený drobný inventár, zakúpené hračky pre deti 

a kompletne vymenené matrace do postieľok. 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 predstavovali sumu 63.553,82 €, z toho EON na jeden mesiac  

a na jedného klienta (dieťa) podľa skutočnej obsadenosti predstavovali sumu 278,74 €. 

Príjem za poskytovanú starostlivosť za rok 2017 v zariadení starostlivosti o deti od zákonného zástupcu 

predstavoval sumu 31.375,11 € /oproti roku 2016 + 5.020,29 €/, z toho na mesiac a jedno dieťa za rok 2017 

pri priemernom počte detí predstavoval sumu 137,61 €, to znamená, že mestská časť na jedno dieťa doplácala 

141,13 €, čo je o 17 € menej oproti predchádzajúcemu roku. 

Tab. č. 8 

ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI DO TROCH 

ROKOV VEKU DIEŤAŤA (detské jasle) 

Bežné výdavky (EON) a príjmy za 

poskytovanú sociálnu službu  za rok 2017 / 

mesiac  

Priemerný počet klientov (detí) 19 

EON za rok 63 553,82 €  

z toho: priemerné náklady na 1 dieťa / mesiac  278,74 € 

Príjem za poskytovanú sociálnu službu za rok 31 375,11 €  

z toho: priemerné príjmy na 1 mesiac 137,61 € 

Doplatok MČ na 1 dieťa na 1 mesiac 141,13 € 

https://www.raca.sk/zverejnenie-prijmov-a-vydavkov-za-socialne-sluzby/
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Starostlivosť o rodiny s deťmi 

Slávnostné uvítanie detí do života sa konalo 3 krát (v mesiaci marec, jún a október). Príspevok pri narodení 

dieťaťa vo výške 100,- € si na podujatí „Slávnostné uvítanie detí do života v MČ Bratislava-Rača“ prevzalo 

270 rodičov. Hodnota vecných darov pre deti a mamičky predstavovala sumu 1.893 €.  

Mestská časť Bratislava–Rača prijala v roku 2017 spolu 8 žiadostí o jednorazovú finančnú výpomoc pre rodiny 

s deťmi, výpomoc bola poskytnutá siedmym žiadateľom v celkovej výške 1.060,- €, jedna rodina nesplnila 

podmienky pre vyplatenie príspevku.   

Do  Klubu matiek a detí, ktorý vyvíja svoju činnosť na Žarnovickej ul. 7 boli zakúpené nové hračky, knihy, 

výtvarné pomôcky, omaľovánky a hojdačka v celkovej hodnote 699,- €. 

 

Posudková činnosť  

V oblasti sociálnej posudkovej činnosti, ktorá sa realizuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

v znení neskorších predpisov, bolo za rok 2017 na oddelení pre sociálne veci prijatých a zaevidovaných 

celkovo 327 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, vrátane opätovného posúdenia odkázanosti 

na sociálnu službu. V porovnaní s rokom 2016 prišlo k nárastu podaných žiadostí o 85, čo je zvýšenie  

o 35,12 %. 

Z uvedeného počtu 327 žiadostí predstavovalo: 

- 136  žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov. V porovnaní s rokom 

2016 počet podaných žiadostí stúpol o 39 žiadostí.  

- 82 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby. V porovnaní 

s rokom 2016 počet podaných žiadostí stúpol o 24 žiadostí. 

- 89 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na domácu opatrovateľskú službu. V porovnaní 

s rokom 2016 počet podaných žiadostí stúpol o 29 žiadostí.  

- 20 žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári. V porovnaní s rokom 2016 

počet podaných žiadostí klesol o 7 žiadostí.  

Do celkového počtu žiadostí sa započítalo aj opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorých bolo 

podaných v roku 2017 v počte 21 žiadostí. 

Na základe podnetov od občanov referenti oddelenia pre sociálne veci  priebežne realizovali krízovú 

intervenciu priamo v teréne, napríklad s osamelými seniormi, ľuďmi bez domova, sociálne slabšími občanmi.  

 

Opatrovateľská služba /výdavky v tab. č. 15 program 13.1/ 

V roku 2017 bola opatrovateľská služby poskytnutá 42 novým žiadateľom, 5 klientov požiadalo o rozšírenie 

opatrovateľskej služby. Celkový počet opatrovaných klientov počas roka bol 101. Priemerný počet 

opatrovaných klientov na jeden mesiac bol 63 z dôvodu zvýšeného počtu úmrtí klientov a odchodu  

do zariadenia pre seniorov.  

Plánovaný počet opatrovateliek v organizačnej štruktúre je 18 opatrovateliek na plný pracovný úväzok. 

Mestská časť zamestnávala k 31.12.2017 v opatrovateľskej službe 14 opatrovateliek na 100% pracovný 

úväzok, 2 opatrovateľky na 75% pracovný úväzok, 2 opatrovateľky na 50 % pracovný úväzok, 1 koordinátorku 

opatrovateľskej služby a 1 vodiča, ktorý zároveň zabezpečoval rozvoz stravy, dovoz a odvoz klientov  

do denného stacionára. Do plnej obsadenosti nám chýbali opatrovateľky na  1,5 úväzok, z dôvodu nízkeho 

záujmu o vykonávanie tejto ťažkej práce. 

Ekonomické oprávnené náklady za opatrovateľskú službu za rok 2017 predstavovali sumu 169.524,59 €, 

z toho EON na mesiac a jedného klienta pri priemernom počte klientov predstavovali sumu 216,30 €.  

Príjem za poskytovanú opatrovateľskú službu predstavoval v roku 2017 sumu 24.967,04 €, z toho  príjem  

na mesiac od jedného klienta pri priemernom počte klientov predstavoval sumu 33,03 €, to znamená, že na 

jedného klienta mestská časť doplácala priemerne mesačne 183,27 €. 
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Od mesiaca  júl 2016 sa mestská časť zapojila do Národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“,  

v ktorom je zapojených 7 opatrovateliek na plný pracovný úväzok a 1 na polovičný pracovný úväzok. Príjem 

z tohto projektu pre mestskú časť predstavoval 44.610,- €.  

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v opatrovateľskej službe za rok 2017 predstavoval 17,80. Ročný 

fond pracovného času jednej opatrovateľky je 1.950 hodín, spolu 34.710 hodín.  Ekonomicky oprávnené 

náklady za rok 2017 na jednu hodinu činia 4,72 €, nárast oproti r. 2016 +0,27 €. 

Tab. č. 9 

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 

Bežné výdavky (EON) a príjmy  

za poskytovanú sociálnu službu  

 za rok 2017 / mesiac  

Priemerný počet klientov  63 

EON za rok       163 524,59 €  

z toho: priemerné náklady na klienta / mesiac  216,30 € 

Príjem za poskytovanú sociálnu službu za rok 24 967,04 €  

z toho: priemerné príjmy na 1 mesiac 33,03 € 

Priemerné príjmy na 1 mesiac po zohľadnení príjmov z projektu 92,03 € 

Doplatok MČ na 1 klienta na 1 mesiac 183,27 € 

Doplatok MČ na 1 klienta na 1 mesiac po zohľadnení príjmu z projektu 124,27 € 

 

Stravovanie seniorov /výdavky v tab. č. 15 program 13.2/ 

Stravovanie poberateľov starobných a invalidných dôchodkov zabezpečovala Mestská časť Bratislava-Rača 

nielen vo vlastnom stravovacom zariadení v jedálni na Plickovej ul. 18, ale aj dodávateľským spôsobom. Pre 

obyvateľov Krasňan bolo zabezpečené stravovanie  v Slovenskej Grafii a pre obyvateľov Východného do mája 

2017 v reštaurácii Katka a od júla 2017 v reštaurácii Čajka.  

Celkový počet odobratých obedov seniormi v roku 2017 bol 33053 obedov, z toho v jedálni mestskej časti 

bolo poberateľom dôchodkov /vrátane klientov denného stacionára/ vydaných 21681 obedov. Pracovníčky 

jedálne pripravovali aj raňajky, desiaty a olovranty pre klientov v dennom stacionári. Bolo vydaných 746 

raňajok, 2995 desiat a 2003 olovrantov. Priemerný mesačný počet obedov dovážaných priamo do domácnosti 

v rámci opatrovateľskej služby bol 639 obedov. Priemerný denný počet skutočne odstravovaných seniorov, 

vrátane seniorov v stacionári, je 127. 

 

Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 

Mestská časť Bratislava-Rača prijala v roku 2017 spolu 54 žiadostí o jednorazový finančný príspevok  

pre dôchodcov, invalidných občanov a  nezamestnaných a vyplatila príspevok vo výške 3.780,- €. 

Jubilujúcich občanov bolo 295, pričom z jubilujúcich občanov 16 manželských párov oslávilo 50., 55., 60. 

a 65. výročie uzatvorenia sobáša. Finančný dar, ktorý si naši jubilujúci občania prevzali bol vo výške 7.380,- 

€ a hodnota darov bola vo výške 887,- €. 

 

Denné centrá  

Denné centrá pre seniorov - Rača, Krasňany a Rendez združujú cca 264 členov. Na činnosť denných centier 

mestská časť finančne prispievala zo svojho rozpočtu, pričom v roku 2017 mali schválených spolu 8.100,00 € 

a bolo vyčerpaných 8.091,57 €.   
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Denný stacionár pre seniorov /výdavky v tab. č. 15 program 13.11/ 

Denný stacionár pre seniorov na Plickovej ulici poskytoval sociálne služby pre seniorov aj v roku 2017. 

Kapacita zariadenia  25 miest zostala nezmenená. V priebehu celého roka bolo prijatých 14 klientov 

a poskytovanie sociálnej služby ukončilo 15 klientov. O skončenie poskytovania sociálnej služby požiadali 

klienti len z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu. Najviac klientov ukončilo zmluvu v mesiacoch  jún, júl 

a august (počas veľkých horúčav) až 7 klientov. Priemerná obsadenosť klientov v roku 2017 bola 23,58  

a priemerný vek klientov bol 83 rokov. K 31.12.2017 počet klientov v dennom stacionári bol 24, z toho bola 

12 klientom poskytovaná poldenná sociálna služba a 12 klientom bola poskytovaná celodenná starostlivosť. 

Okrem základných sociálnych služieb – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne 

poradenstvo, sociálna rehabilitácia a stravovanie, sa v dennom stacionári počas celého roka realizovalo 

množstvo aktivít v rámci činnostnej terapie, záujmovej a kultúrnej činnosti, kontaktu so spoločenským 

prostredím, činnosti zamerané na tréningy pamäte, motoriky, pozornosti a pohybové aktivity. Správa 

o činnosti a hospodárení denného stacionára je podrobne uvedená vo Výročnej správe denného stacionára  

za rok 2017, ktorá je umiestnená na webovej stránke mestskej časti https://www.raca.sk/data/att/5240.pdf. 

V rámci uľahčenia dostupnosti do denného stacionára bol seniorom poskytovaný aj dopravný servis (dovoz 

a odvoz klientov z miesta bydliska do stacionára a späť). V priebehu roka bola táto služba poskytnutá 23 

klientom. 

VZN č. 3/2017 upravilo úhradu za poldennú poskytovanú sociálnu službu v dennom stacionári zo 4,50 € na 

6,- €. Úprava sa týkala aj platieb za stravovanie cena obeda sa zvýšila z 3,- € na 3,10 €. 

Celkové príjmy z úhrad klientov za poskytovanú sociálnu službu denného stacionára v roku 2017 

predstavovali sumu 26.168,40 € a poskytnutý finančný príspevok z MPSVaR SR za rok 2017 podľa § 71 ods. 

6 zákona o sociálnych službách  bol v sume 44.053,48 €. 

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) MČ za rok 2017 boli vo výške 122.820,03 € (pozn. do ekonomicky 

oprávnených nákladov sa započítavajú aj účtovné odpisy budovy, v ktorej je sociálna služba vykonávaná). 

Tab. č. 10 
DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV Bežné výdavky (EON) a príjmy za 

poskytovanú sociálnu službu 

 za rok 2017 / mesiac 

Priemerný počet klientov 23,58 

EON za rok        122 820,03 €  

z toho na klienta na 1 mesiac: 434,05 € 

Poskytnutý finančný príspevok z MPSVaR na rok  44 053,48 €   

z toho na klienta na l mesiac  155,69 € 

Skutočné mesačné náklady MČ na 1 klienta 278,36 € 

Príjem za poskytovanú sociálnu službu za rok 26 168,40 €  

z toho:  priemerné príjmy na 1 mesiac 92,48 € 

Doplatok MČ na 1 klienta na 1 mesiac 185,88 € 

 

V zmysle zákona o sociálnych službách sme poskytovali v priebehu celého roka aj sociálne poradenstvo 

klientom denného stacionára, taktiež ich rodinným príslušníkom, ktoré sa týkalo predovšetkým poskytovania 

informácií o postupe prijatia do denného stacionára a o platbách za túto službu. Poradenskú službu sme 

https://www.raca.sk/data/att/5240.pdf
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poskytli podľa evidencie 33 žiadateľom (v počte hodín 28,50 hod.),  čo bolo o 16 žiadateľov viac ako 

v minulom roku.  

Prevádzku v Dennom stacionári pre seniorov zabezpečovalo podľa schválenej organizačnej štruktúry Mestskej 

časti Bratislava-Rača 9 zamestnancov, v nasledovných pracovných pozíciách - 1 vedúca denného stacionára,  

3 sociálni pracovníci, 2 inštruktori sociálnej rehabilitácie, 2 opatrovateľky a 1 upratovačka. Z celkového 

čerpaného rozpočtu 113.340,03 €, náklady na mzdy  a odvody do fondov za zamestnancov predstavovali sumu 

98.257,96 €.  

 

Ostatné služby 

Počas roka 2017 bolo zabezpečené pochovanie troch  bezprístrešných občanov, za ktorých pochovanie mestská 

časť zaplatila 1.031 €. 

Oddelenie pre sociálne veci poskytuje občanom základné sociálne poradenstvo a vykonáva opatrovnícku 

činnosť u jedného občana zbaveného spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a u štyroch občanov 

obmedzených v spôsobilosti na právne úkony. Usmerňuje občanov pri vybavovaní žiadostí týkajúcich sa 

preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, parkovacieho preukazu, kompenzačných pomôcok, 

zaopatrovacieho peňažného príspevku, štátnych sociálnych dávok, príspevkoch na pohreb, dávok 

v nezamestnanosti, dávok v hmotnej núdzi, vybavovanie žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, 

vybavovanie umiestnenia člena rodiny do pobytového sociálneho zariadenia, domácej opatrovateľskej služby, 

denného stacionára, stravovania, možnosti pridelenia obecných nájomných bytov a podobne. Referenti  

oddelenia pre sociálne veci zabezpečujú riešenie krízových situácií priamo v domácnostiach občanov a 

spolupracujú s Mestskou políciou, Policajným zborom SR, Hasičským zborom, Rýchlou zdravotnou službou. 

V sociálnej oblasti boli poskytnuté dotácie 15 žiadateľom v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 

v celkovej výške 7.000,- €. 

Demografické údaje 

V mestskej časti Bratislava-Rača žije viac ako 5 tis. obyvateľov v seniorskom veku /tab. č. 11/, nárast oproti 

predchádzajúcemu roku +71. Z tohto počtu denne užívalo sociálne služby priemerne 280 seniorov 

/opatrovateľská služba, stacionár, stravovanie/ a 285 seniorov vyvíjalo pravidelnú činnosť v rámci denných 

centier /tab. č. 12/. 

Demografické údaje k 31.12.2017 

podľa ISS CORA  

                Tab. č. 11 

veková štruktúra počet obyvateľov 

0-3 957 

3-6 859 

7-15 1 849 

16-18 461 

19-62 13 757 

62 + 5 179 

Spolu: 23 062 
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Prehľad poskytovaných sociálnych služieb za rok 2017 

Tab. č. 12 

druh merná jednotka počet príjmy 

za rok 

výdavky 

za rok 

poznámka 

Zariadenie 

starostlivosti o deti 

do troch rokov 

veku dieťaťa 

Priemerný mesačný 

počet detí 

19 31 375 € 57 334 €  

Opatrovateľská 

služba 

Priemerný mesačný 

počet  opatrovaných 

klientov 

63 24 967 € 168 045 € Priemerný prepočítaný 

počet opatrovateliek 

17,8, t. j. 34.710 hodín. 

Denný stacionár Priemerná mesačná 

obsadenosť 

23,58 26 168 € 113 340 €  

Stravovanie 

seniorov 

Priemerný počet 

stravníkov za deň 

127 93 511 €  104 102 €  Z toho 36.891 € 

zmluvné zariadenia, 

67.211 € jedáleň MČ 

Denné centrá Priemerný počet 

členov 

264 0 € 8 092 €  

SPOLU   176 021 €  450 913 €  

 

Program 14 Administratíva 

Program Administratíva zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít zahrnutých 

v predchádzajúcich programoch – mzdy, odvody do poisťovní, stravovanie zamestnancov, prídel  

do sociálneho fondu, poštové a telekomunikačné služby, správne poplatky vo forme kolkových známok, 

výdavky na kancelárske, hygienické a čistiace potreby,  nákup odbornej literatúry a tlače, nákup ochranných 

pracovných pomôcok, reprezentačné,  bankové, súdne, exekútorské poplatky, služby projektovej manažérky, 

služby vykonania verejného obstarávania na dodávky energií, na stavebné práce, výdavky spojené s prípravou 

a vyhodnotením architektonickej súťaže na NKD, výdavky na pracovnú zdravotnú službu a lekárske 

prehliadky zamestnancov, výdavky za práce vykonávané na základe dohôd uzatvorených mimo pracovného 

pomeru.  

V tomto programe je zahrnutý aj výdavok vo výške 112 tis. €, ktorým bolo naplnené uznesenie č. UZN 

204/20/09/16/P o prijatej mimosúdnej dohode v kauze Meheš. 

V r. 2017 sa mestská časť zapojila do projektu s názvom YOUMIG, ktorý  sa zameriava na posilnenie 

inštitucionálnych kapacít, na získanie relevantných údajov o migrácii s osobitným zreteľom na vekovú skupinu 15- až 

34-ročných. V rámci projektu sa v tomto roku uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí, či už u nás v Rači, alebo 

u partnerov projektu, ktorých je až 19 z ôsmych krajín, boli spracované, distribuované a vyhodnotené dotazníky  

za účelom získania  podkladov do analýzy migrácie mládeže.  Výdavky predstavujú najmä osobné náklady  

na zabezpečenie týchto aktivít a zber údajov. 

Okrem zabezpečovania aktivít uvedených v programoch 1 - 11, pracovníci odborných útvarov odpovedali  

na 122 žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 

predpisov, pripravili 54 písomných odpovedí na interpelácie poslancov /nárast +26/, riešili podnety, ktoré 

občania zaslali prostredníctvom webovej stránky odkazprestarostu.sk, pričom riešenia niektorých z nich sú 

dlhodobého charakteru, preto podnety nie sú uzatvorené. Pracovníci zodpovedali 67 otázok a podnetov 

občanov položených cez kontaktný formulár na webovej stránke mestskej časti, riešili 24 podnetov, ktoré boli 

doručené cez tzv. Zelenú linku a odpovedali na ďalšie množstvo otázok a podnetov, ktoré im boli doručené 

priamo do e-mailových schránok.  
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V roku 2017 do podateľne miestneho úradu bolo doručených 10808 podaní,  /t. j. 43 na každý pracovný deň/, 

nárast oproti predchádzajúcemu roku +860 podaní, v informačnom systéme evidujeme 15308 odoslaných 

záznamov /nárast oproti r. 2016 +252 záznamov/ a 2842 založených spisov /+410/. 

Výdavky – kapitálové výdavky /tab. č. 16/ 

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola  

V priebehu roka 2017 pokračovalo obstarávanie Územného plánu zóny Východné - v marci 2017 nám 

spracovateľ odovzdal Návrh ÚPN Z, v termíne od 1. apríla do 5. mája 2017 prebehlo verejné prerokovanie 

tohto Návrhu ÚPN Z. Momentálne čakáme  na stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy. 

V rámci obstarávania Územného plánu zóny Krasňany vo februári 2017 miestne zastupiteľstvo schválilo 

Čistopis zadania ÚPN Z. Od marca 2017 prebieha spracovanie Návrhu ÚPN Z.  

Za účelom zefektívnenia nakladania s komunálnym odpadom bola vypracovaná odborná štúdia na umiestnenie 

a realizáciu polopodzemných kontajnerov na území časti Krasňany. 

Program 3 Interné služby  

Za účelom prípravy realizácie investičných akcií boli realizované prípravné a projektové práce  

na rekonštrukciu strechy a budovy zdravotného strediska na Tbiliskej ul., bol zhotovený statický posudok  

 na overenie možnosti nadstavby budovy miestneho úradu na Kubačovej ul., zhotovená projektová 

dokumentácia pre stavebné úpravy vzduchotechniky a klimatizácie budovy Obecného domu. 

 Za účelom obnovy vozového parku bolo zakúpené osobné motorové vozidlo s úpravou pre potreby údržby 

Citroen Berlingo a osobné motorové vozidlo Suzuki Vitara pre potreby oddelenia územného plánovania 

a stavebného poriadku. 

Program 7 Komunikácie 

V rámci tohto programu bola vykonaná dotlač projektovej dokumentácie na okružnú križovatku Detvianska-

Kubačova-Rustaveliho a uhradené výdavky za vyjadrenia dotknutých orgánov pre rekonštrukciu Popolnej ul. 

V programe 8 Vzdelávanie 

je sústredený najväčší objem kapitálových výdavkov. Bola realizovaná rekonštrukcia a nadstavba materskej 

školy na ul. Pri Šajbách, vrátane rozšírenia kapacity o jednu triedu, rekonštrukcie zariadenia školského 

stravovania a rozšírenia školskej jedálne. V zariadení školského stravovania na ZŠ s MŠ J.A.Komenského 

Hubeného ul. bola realizovaná rekonštrukcia vzduchotechniky a s ňou spojenej elektroinštalácie, rovnako 

rekonštrukciou prešla aj vzduchotechnika v zariadení školského stravovania v materskej škole na Gelnickej ul. 

Prípravné práce na prestavbu a nadstavbu budovy na Novohorskej ul. na materskú školu si vyžiadali doplnenie 

projektovej dokumentácie rekuperačného vetrania spální, technologického zariadenia kuchyne a doplnenie 

elektrickej prípojky. Ďalšie finančné prostriedky boli vynaložené /transfer na ZŠ a MŠ/ na kúpu 

technologických zariadení do zariadení školského stravovania – elektrický varný kotol a umývačka riadu  /MŠ 

Tbiliská ul./, plynová panvica a chladnička /ZŠ s MŠ J.A.Komenského Hubeného ul./. Z dotácie 

z Envirofondu boli /s 5 %-tnou spoluúčasťou MČ/ zakúpené veľké výkonné kompostéry na likvidáciu 

kuchynského odpadu do oboch zariadení školského stravovania v základných školách. 

Program 9 Šport 

V rámci prípravných a projektových prác na obnove a rekonštrukcii športového areálu pri základnej škole na 

Tbiliskej ul. bola dopracovaná projektová dokumentácia o bezbariérový prístup a slnečnú clonu a uhradené 

výdavky za vyjadrenia dotknutých orgánov. 
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Program 11 Prostredie pre život  

V r. 2017 bola začatá kompletná rekonštrukcia budovy strediska čistoty na Rustaveliho ul. búracími prácami, 

podrezávaním muriva s obnovením vodotesnej hydroizolácie. Rekonštrukcia  pokračuje v r. 2018. V rámci 

podprogramu detské ihriská sa začala revitalizácia detského ihriska na Hubeného ul. búracími prácami, 

odstraňovaním betónov, zemnými prácami a položením elektrických rozvodov pre osvetlenie. 

V rámci obnovy strojového a automobilového parku strediska údržby bol zakúpený hydraulický čelný 

kolesový nakladač, vyhrabávač buriny Limpar, osobné vozidlo Peugeot Boxer Kombi a nákladný príves. 

Podrobný prehľad kapitálových výdavkov je uvedený v tabuľke č. 13. 

Prehľad kapitálových výdavkov za rok 2017 

Tab. č. 13 

  Suma v € 

územný plán zóny Krasňany 14 700,00 

územný plán zóny Východné 4 560,00 

odborná štúdia - zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom 2 988,00 

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola 22 248,00 

projektová dokumentácia - rekonštrukcia strechy zdravotné stredisko Tbiliská ul. 960,00 

prípravná a projektová dokumentácia - rekonštrukcia zdravotné stredisko Tbiliská ul. 15 780,00 

statický posudok - overenie možnosti nadstavby objektu MÚ Rača Kubačova ul. 960,00 

projektová dokumentácia - stavebné úpravy pre vzduchotechniku a klimatizáciu Obecného domu 2 520,00 

obstaranie osobného vozidla Suzuki Vitara GLX Elegance 4WD 19 990,00 

obstaranie motorového vozidla Citroen Berlingo Furgon Bluehdi 16 999,99 

Program 3 - Interné služby 57 209,99 

projektová dokumentácia -  Okružná križovatka Detvianska-Kubačova-Rustaveliho ul. (dotlač) 297,60 

prípravná dokumentácia - vyjadrenia k PD rekonštrukcie komunikácie Popolná ul. 144,00 

Program 7 - Komunikácie 441,60 

projektová dokumentácia štruktúrovanej kabeláže - rozvod počítačovej siete pre MŠ Pri Šajbách 300,00 

projektová dokumentácia -  rekonštrukcia kuchyne pri MŠ ul. Pri Šajbách  13 360,80 

rekonštrukcia budovy materskej školy ul. Pri Šajbách 578 014,07 

rekonštrukcia školskej kuchyne pri materskej škole ul. Pri Šajbách 205 818,08 

doplnenie prípravnej a projektovej dokumentácie - prestavba a nadstavba budovy Novohorská ul.  1 598,32 

projektová dokumentácia - elektroinštalácie vzduchotechniky kuchyne v ZŠ s MŠ 

J.A.Komenského na Hubeného ulici 
432,00 

rekonštrukcia vzduchotechniky ZŠ s MŠ J.A.Komenského Hubeného ul.  48 290,00 

rekonštrukcia vzduchotechniky a elektroinštalácie kuchyne MŠ Gelnická ul. 32 092,53 

elektrické kompostéry na kuchynský odpad - základné školy 62 979,00 

elektrický varný kotol - ZŠS pri MŠ Tbiliská 2 862,00 

umývačka riadu - ZŠS pri ZŠ Tbiliská 3 298,80 
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plynová panvica - ZŠS pri ZŠ s MŠ J.A.Komenského Hubeného 4 122,36 

chladnička - ZŠS pri ZŠ s MŠ J.A.Komenského Hubeného 2 170,80 

Program 8 - Vzdelávanie 955 338,76 

prípravná dokumentácia a dopracovanie projektovej dokumentácie -  športový areál ZŠ Tbiliská 1 221,98 

Program 9 - Šport  1 221,98 

obstaranie - hydraulický čelný kolesový nakladač MK 12 600,00 

obstaranie - osobné vozidlo Peugeot Boxer Kombi Standard 4 400,00 

obstaranie -vyhrabávač buriny Limpar WD 70 1 900,00 

obstaranie -nákladný príves PV01-4VOB 650,00 

prípravná dokumentácia - vyjadrenia, stavebný dozor, pripojenie odberného miesta DI Hubeného 

ul. 
1 055,52 

revitalizácia detského ihriska na Hubeného ulici 47 079,95 

prípravná dokumentácia - vyjadrenia, vytýčenia rekonštrukcia strediska čistoty Rustaveliho ul. 192,19 

rekonštrukcia a prístavba strediska čistoty Rustaveliho ul. 13 984,89 

Program 11 - Prostredie pre život 81 862,55 

KAPITALOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 1 118 322,88 

Výdavkové finančné operácie /tab. č. 17/ 
predstavujú použitie finančných prostriedkov na splácanie istiny komerčného úveru v dohodnutej výške,  

12 splátok á 11.304.- €.  

Prostredníctvom ostatných výdavkových finančných operácií bol zabezpečený prevod príjmu z poplatku za 

rozvoj do Fondu rozvoja Rače vo výške 47.530,61 € na použitie v nasledujúcich obdobiach. 

Z účtovného hľadiska ekonomická klasifikácia 819 ostatné výdavkové finančné operácie slúži aj na vrátenie 

prijatých zábezpek z verejných obstarávaní, resp. verejných obchodných súťaží – za rok 2017 vo výške  

95 tis. €. 

Výsledok hospodárenia 

Výsledok bežného hospodárenia dosiahol výšku 919.084,57 €, výsledok kapitálového hospodárenia dosiahol 

výšku -826.680,07 €. 

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2017 - príjmy 

Tab. č. 14 
údaje sú v € 

  PRÍJMY 
Schválený 

rozpočet 2017 

Upravený 

rozpočet 2017               

Plnenie 

rozpočtu k 

31.12.2017 

111 Daň z príjmov fyzických osôb 3 200 425 3 200 425 3 389 994 

121 Daň z nehnuteľností  1 700 000 1 700 000 1 788 320 

133 Dane za špecifické služby       

  "- pes 27 000 27 000 25 553 

  "- verejné priestranstvo 6 000 6 000 4 800 
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  "- verejné priestranstvo - hody, vinobranie 23 000 26 832 28 842 

  "- verejné priestranstvo - parkovanie 64 000 78 144 82 933 

  "- predajné automaty 2 720 2 379 2 407 

133 Poplatok za odpad - podiel 133 000 133 000 154 375 

133 Poplatok za rozvoj   66 370 47 531 

  Daňové príjmy spolu 5 156 145 5 240 150 5 524 755 

212 Príjmy z vlastníctva - nájomné NP 434 414 443 484 463 122 

  Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky 48 159 48 159 52 739 

  Nájomné školské 24 320 32 420 35 447 

  Nájomné byty 70 750 70 750 67 314 

221 Správne poplatky 56 000 56 000 43 640 

  účelová fin. náhrada za výruby   2 148 2 148 

221 Súdne poplatky       

222 Pokuty a penále 12 000 12 000 8 626 

223 Platby za služby a tovary z toho 585 950 640 667 640 950 

  "-zákonné poplatky školy 238 400 240 169 240 169 

  "-réžie ZŠS, školské projekty 66 500 93 636 93 635 

  "-kultúra, šport, knižnica 20 000 20 000 21 108 

  "-opatrovateľská služba 23 000 24 700 24 967 

  "-denný stacionár 25 000 28 000 26 168 

  "-zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov 25 000 37 000 31 375 

  "-ubytovňa 44 000 44 000 43 762 

  "-služby hody, vinobranie 17 000 20 012 21 062 

  "-stravné zamestnanci  a seniori 122 000 128 100 135 012 

  "-ostatné-vyúčtovania, poplatky za súťaže 5 050 5 050 3 692 

242 Úroky z vkladov 500 50 10 

292 Ostatné príjmy 3 000 15 300 20 962 

292 Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky   35 489 29 904 

  Nedaňové príjmy spolu 1 235 093 1 356 467 1 364 860 

311 Granty bežné     500 

312 Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne 1 571 371 1 824 392 1 824 392 

  Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne   62 622 62 622 

  Transfery zo ŠR - školstvo MŠ 39 821 40 190 40 190 

  Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy 24 992 27 840 27 840 

312 Transfery zo ŠR - prenesený výkon  54 000 55 370 55 954 

  Transfery zo ŠR - voľby, referendum 20 000 20 000 10 748 

  Transfer na denný stacionár 55 800 46 069 43 642 

  Transfer na opatrovateľskú službu 33 500 42 500 44 610 

312 Transfery z rozpočtu obce 30 000 30 000 1 000 

  Granty a transfery spolu 1 829 484 2 148 983 2 111 498 

  BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU 8 220 722 8 745 600 9 001 113 

231 Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné 125 000 221 000 215 220 

231 Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát 30 000 30 000 17 169 

231 Príjem z predaja hnuteľného majetku   253 253 
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321 Granty kapitálové 100 000     

322 Transfer zo ŠR - dotácia z EF na kompostéry ŠJ   59 000 59 000 

322 Transfery zo ŠR - ISRMO/IROP 300 000     

  KAPITÁLOVÉ  PRÍJMY SPOLU 555 000 310 253 291 643 

450 
Z finančných operácií-čerpanie  fondu rozvoja Rače na 

BV - byty 
  3 000 2 929 

450 
Z finančných operácií-čerpanie  fondu rozvoja 

Rače/rezervného fondu na KV 
1 000 000 943 550   

450 Z finančných operácií-zost. prostr. predch.období BV 112 000 172 592 172 592 

450 Z finančných operácií-zost. prostr. predch.období KV   31 871 31 871 

456 Iné príjmové FO - zábezpeka     113 543 

513 Bankový úver 900 000 900 000 218 137 

  FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU 2 012 000 2 051 013 539 072 

          

  PRÍJMY SPOLU: 10 787 722 11 106 866 9 831 828 

Rozpočet  a plnenie rozpočtu za rok 2017 – bežné výdavky 

Tab. č. 15 
Údaje sú v € 

  

Schválený 

rozpočet 

 2017 

Upravený 

rozpočet 2017 

Plnenie 

rozpočtu k 

31.12.2017 

1.       
PLÁNOVANIE, MANAŽMENT 

A KONTROLA 
220 620 225 264 206 527 

1. 1.   01.1.1. Manažment 68 183 68 183 63 175 

        610 47 100 47 100 44 313 

        620 16 557 16 557 15 689 

        630 4 000 4 000 2 666 

        637-tvorba SF 526 526 508 

1. 2.     Plánovanie 4 250 4 250 0 

1. 2. 2. 04.4.3 Územné plánovanie 4 250 4 250 0 

        630 4 250 4 250   

1. 3.   01.1.1 Kontrolná činnosť 34 877 34 117 32 345 

        610 25 000 24 200 23 067 

        620 8 834 8 624 8 186 

        630 600 800 724 

        637-tvorba SF 343 343 292 

        640 - odchodné, PN 100 150 75 

1. 4.   01.1.1. Audit 8 000 8 246 8 245 

        630 8 000 8 246 8 245 

1. 5.   01.1.1. Členstvo v organizáciách a združeniach 15 000 20 158 20 158 

        640 15 000 20 158 20 158 

1. 6.   01.1.1. Činnosť volených orgánov mesta 87 010 87 010 79 474 

1. 6. 1.   Miestne zastupiteľstvo 83 500 83 500 76 563 

        620 21 400 21 400 19 119 

        630 62 000 62 000 57 444 

        640 100 100   

1. 6. 2.   Stále komisie pri MZ 3 510 3 510 2 911 
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        620 910 910 727 

        630 2 600 2 600 2 184 

1. 7.   01.1.1. Vzdelávanie zamestnancov 3 300 3 300 3 130 

        630 3 300 3 300 3 130 

2.       PROPAGÁCIA A MARKETING 158 480 156 780 143 344 

2. .1   04.7.3 Propagačné a prezentačné materiály 6 800 6 936 6 936 

        620, 630 6 800 6 936 6 936 

2. 2.     Prezentácia samosprávy 64 525 64 525 64 524 

2. 2. 2. 08.3 prezentačné médiá/Media Rača 64 525 64 525 64 524 

        630 64 525 64 525 64 524 

2. 3.   04.7.3 Propagácia a prezentácia 64 000 62 300 61 273 

2. 3. 1.   Vinobranie 42 000 43 000 42 358 

        6xx 42 000 43 000 42 358 

2. 3. 2.   Hody 22 000 19 300 18 915 

        6xx 22 000 19 300 18 915 

2. 4.     Podpora rozvoja cestovného ruchu 1 500 1 500 1 223 

2. 4. 1. 04.7.3 Podpora regionálnych združení  1 500 1 500 1 223 

        630 1 500 1 500 1 223 

2. 5.   04.7.3 Partnerské mestá 16 655 16 655 6 646 

        620 200 200 48 

        630 16 455 16 455 6 598 

2. 7.   01.1.1. Made in Rača 5 000 4 864 2 742 

        620, 630 5 000 4 864 2 742 

3.       INTERNÉ SLUŽBY 844 124 870 704 780 083 

3. 1.   01.1.1. Právne služby 20 000 15 000 11 808 

        630 20 000 15 000 11 808 

3. 2.   01.6 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami 20 000 20 000 10 748 

        610,620,630 20 000 20 000 10 748 

3. 5.     Správa nehnuteľného majetku 712 665 743 392 672 305 

3. 5. 1. 06.6 Hosp. správa a údržba a prevádzka budov 263 128 274 196 230 645 

        610 53 700 65 700 46 956 

        620 18 768 22 968 15 267 

        637 - prídel do SF 730 910 627 

        630-energie, materiál, služby, nájomné  41 000 37 088 33 953 

        630-opravy ostatných budov 5 000 5 000 3 077 

        630-revízie, znalecké posudky, geometrické plány 26 300 26 300 21 010 

        630-správa nebytových priestorov  54 000 54 000 49 997 

        630-dažďová voda verejné priestranstvá 52 000 49 900 49 270 

        630- poistenie budov 10 000 10 700 10 382 

        64x-odchodné, PN 1 630 1 630 106 

3. 5. 2. 06.6 Obecný dom 15 000 15 000 10 928 

        630 13 000 13 000 10 928 

        630-opravy 2 000 2 000   

3. 5. 3. 06.6 Račianska kúria 11 500 11 500 11 102 

        630 11 500 11 500 11 102 

3. 5. 4. 06.6 Zdravotné stredisko Tbiliská ul. 139 792 144 792 142 048 

        610 9 240 9 240 9 143 

        620 3 325 3 325 3 320 

        630-prevádzka 73 000 74 397 74 396 

        630-opravy 5 000 8 603 6 071 

        630-nájomné pozemok pod budovou 49 000 49 000 49 000 

        637 - prídel do SF 127 127 119 

        64x-odchodné, PN 100 100   

3. 5. 5. 06.6 Zdravotné stredisko Hubeného ul. 30 247 38 247 36 092 
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        610 3 570 3 570 3 568 

        620 1 248 1 248 1 121 

        630-prevádzka 20 100 29 423 29 422 

        630-opravy 5 000 3 677 1 933 

        637 - prídel do SF 49 49 47 

        640-odchodné, PN 280 280   

3. 5. 6. 01.1.1. Jedáleň Plickova ul. 105 348 111 648 103 933 

        610 36 800 36 650 34 253 

        620 12 862 12 862 11 090 

        630 17 000 17 000 14 626 

        630 - potraviny 37 000 43 100 43 046 

        637 - prídel do SF 506 506 459 

        640-odchodné, PN 1 180 1 530 459 

3. 5. 7. 06.6 Ubytovne 84 400 84 400 75 409 

        610 21 500 21 500 21 377 

        620 7 514 7 514 6 113 

        630 vrátane opráv 54 000 54 000 47 632 

        637 - prídel do SF 296 296 286 

        640-odchodné, PN 1 090 1 090 0 

3. 5. 8. 01.1.1. MÚ Kubačova ul. 38 500 38 500 37 041 

        630 31 500 31 500 30 807 

        630- opravy 7 000 7 000 6 234 

3. 5. 9. 06.6 Dopravná ul. 57 24 750 25 109 25 107 

        630 13 000 12 720 12 719 

        630- opravy 1 000 1 639 1 638 

        630-nájomné 10 750 10 750 10 750 

3. 6.   01.1.1. Archív a registratúra 1 200 1 953 1 953 

        630 1 200 1 953 1 953 

3. 7.     Obecný informačný systém 61 659 61 659 54 638 

3. 7. 1. 01.1.1. Interný informačný systém 15 200 15 200 13 755 

        630 15 200 15 200 13 755 

3. 7. 2. 01.1.1. Software 37 159 37 159 36 407 

        630 37 159 37 159 36 407 

3. 7. 3. 01.1.1. Hardware 9 300 9 300 4 476 

        630 9 300 9 300 4 476 

3. 8.   01.1.1. Autodoprava 28 600 28 700 28 631 

        630 28 600 28 700 28 631 

4.       SLUŽBY OBČANOM 172 107 176 557 170 717 

4. 2.   01.3.3. Matričný úrad 16 191 16 191 15 532 

        610 11 000 11 000 10 878 

        620 3 941 3 941 3 926 

        630 1 000 1 000 585 

        637-prídel do SF 150 150 143 

        640 100 100   

4. 3.   01.1.1. Evidencia obyvateľstva 18 104 18 104 16 582 

        610 11 850 11 850 11 783 

        620 4 142 4 142 3 769 

        630 900 900 853 

        637-prídel do SF 162 162 153 

        640-odchodné, PN 1 050 1 050 24 

4. 4. 1. 01.1.1. Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel 800 800 0 

        630 800 800   

4. 8.     Organizácia občianskych obradov 2 500 3 300 3 243 

4. 8. 1. 08.4 Občianske obrady, spoločenské udalosti 2 500 3 300 3 243 
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        620,630 2 500 3 300 3 243 

4. 10.   06.6 Trhoviská 21 779 24 279 22 901 

        610 12 530 12 530 11 745 

        620 4 379 4 379 4 123 

        630 4 700 7 200 6 881 

        637-prídel do SF 170 170 152 

4. 11.   01.1.1. Stavebný úrad 112 733 113 883 112 459 

        610 74 200 74 200 73 581 

        620 25 933 25 933 25 728 

        630 10 400 12 053 12 040 

        637-prídel do SF 1 020 1 020 961 

        640-odchodné, PN 1 180 677 149 

5.       BEZPEČNOSŤ 7 900 7 900 4 197 

5. 2.   06.6 Kamerový systém 2 300 2 300 597 

        630 2 300 2 300 597 

5. 4.   03.2 Ochrana pred požiarmi 2 000 2 000 0 

        630 2 000 2 000   

5. 5.   02.2 Civilná ochrana 3 600 3 600 3 600 

        630     3 600 3 600 3 600 

6.       ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 85 000 68 000 56 290 

6. 1.     Zneškodňovanie odpadu 60 000 43 000 34 030 

6. 1. 1. 05.1 Likvidácia komunálneho odpadu 40 000 23 000 21 783 

        630 40 000 23 000 21 783 

6. 1. 2. 05.1 Likvidácia nelegálnych skládok 20 000 20 000 12 247 

        630 20 000 20 000 12 247 

6. 3.   05.1 Vývoz odpadu zo zelene 25 000 25 000 22 260 

        630 25 000 25 000 22 260 

7.       KOMUNIKÁCIE 176 000 194 000 120 647 

7. 2.     Oprava pozemných komunikácií 150 000 165 052 105 020 

7. 2. 1. 04.5.1 Bežné opravy a celoročná údržba 150 000 165 052 105 020 

        630 80 000 95 052 95 052 

        630 bezbariérové prístupy 10 000 10 000 9 969 

        630 oprava terasy Karpatské nám. 60 000 60 000   

7. 7.   04.5.1 Čistenie uličných vpustí 10 000 12 948 10 195 

        630 10 000 12 948 10 195 

7. 8.   04.5.1 Dopravné značenie 6 000 6 000 5 431 

        630 6 000 6 000 5 431 

7. 9.   04.5.1 Manažment dopravnej infraštruktúry 10 000 10 000 0 

        630 10 000 10 000   

8.       VZDELÁVANIE 3 916 623 4 398 663 4 192 780 

8. 2.   09.1.1. Materské školy 1 457 934 1 503 571 1 412 554 

        prenesené kompetencie 39 821 40 190 40 190 

        originálne kompetencie spolu 1 222 472 1 236 866 1 200 156 

         z toho 610, 620 mzdy a odvody 1 143 583 1 157 977 1 130 675 

         z toho 630 tovary a služby 65 510 65 510 65 510 

         z toho 640 - transfery 13 379 13 379 3 971 

        vlastné príjmy /zákonné poplatky/ 98 900 103 419 103 419 

        vlastné príjmy /nájmy/ 11 220 13 933 13 933 

        vlastné príjmy /projekty/   3 463 3 462 

        
rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka/MŠ pri 

Šajbách - vybavenie, prevádzka 
50 221 59 932 7 348 
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        DBP transfer   10 468 10 468 

        630 - opravy 35 300 35 300 33 578 

8. 3.   09.1.2. Základné školy 1 578 161 1 966 157 1 901 259 

        prenesené kompetencie normatívne 1 571 371 1 824 392 1 759 494 

        prenesené kompetencie - normatívne z roku 2016   60 592 60 592 

        prenesené kompetencie - nenormatívne   62 622 62 622 

        vlastné príjmy /nájmy/ 6 790 12 177 12 177 

        vlastné príjmy /projekty/   6 374 6 374 

        630 - veľké opravy       

8. 4.   09.6. Stravovanie v jedálňach MŠ 233 978 234 517 202 730 

        originálne kompetencie spolu 209 778 209 778 177 991 

         z toho 610, 620 mzdy a odvody 165 310 165 310 156 425 

         z toho 630 tovary a služby 25 710 25 710 20 247 

         z toho 640 - transfery 2 500 2 500 1 319 

        rozšírenie MŠ pri Šajbách 16 258 16 258   

        vlastné príjmy /réžia/ 24 200 24 739 24 739 

8. 5.   09.6. Stravovanie v jedálňach ZŠ 202 950 219 709 219 708 

        originálne kompetencie spolu 160 650 160 650 160 649 

         z toho 610, 620 mzdy a odvody 160 650 160 650 155 166 

         z toho 630 tovary a služby     5 484 

         z toho 640 - transfery       

        vlastné príjmy /réžia/ 42 300 59 059 59 059 

8. 6.   09.5. Školské kluby 320 043 331 378 329 079 

        originálne kompetencie spolu 180 543 194 628 192 329 

         z toho 610, 620 mzdy a odvody 179 543 193 628 191 329 

         z toho 630 tovary a služby 1 000 1 000 1 000 

         z toho 640 - transfery       

        vlastné príjmy /zákonné poplatky/ 139 500 136 750 136 750 

8. 7.   09.5.0. Grantová podpora - vzdelávacie poukazy 24 992 27 840 27 840 

8. 8.   01.1.1. Školský úrad 98 565 115 491 99 609 

        610 38 300 39 440 39 439 

        620 13 578 14 053 14 051 

        630 - tovary a služby 5 200 5 200 2 532 

      09. 630 - služby, mat. školy 32 000 32 000 20 709 

      09. 630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP 6 310 21 621 19 871 

        637 - prídel do SF 527 527 512 

        640 - nem. dávky 150 150   

        640 - granty 2 500 2 500 2 495 

9.     08.1.0 ŠPORT 79 792 76 925 65 129 

9. 1. 1.   Športové aktivity 12 200 12 200 10 981 

        610, 620  700 700 633 

        630 11 500 11 500 10 347 

9. 2.     Športová infraštruktúra 12 592 13 205 13 055 

9. 2. 1.   Multifunkčné ihriská 12 592 13 205 13 055 

        610 4 800 4 800 4 691 

        620 1 726 2 237 2 234 

        630 6 000 6 100 6 062 

        637-prídel do SF 66 68 68 

9. 3.     Podpora športových klubov a organizácií 47 000 43 520 41 093 

        640 47 000 43 520 41 093 

9. 4.     Centrum športu a oddychu 8 000 8 000 0 

        
63x - prevádzka areálov Černockého ul., Pekná 

cesta 
8 000 8 000   

10.       KULTÚRA 221 987 226 716 210 239 
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10. 1.   8.2 Kultúrna infraštruktúra 125 682 130 222 120 758 

10. 1. 1.   Nemecký kultúrny dom 59 919 62 919 58 762 

        610 22 500 22 500 21 348 

        620 7 960 7 960 7 288 

        630 22 000 25 000 23 829 

        630 opravy 7 000 7 000 6 016 

        637-prídel do SF 309 309 281 

        640 150 150   

10. 1. 2.   KS Impulz 26 711 27 930 27 434 

        610 7 300 7 448 7 448 

        620 2 551 2 622 2 622 

        630 6 500 7 150 6 773 

        636 nájomné pozemok 8 160 8 160 8 146 

        630 - opravy 2 000 2 350 2 349 

        637-prídel do SF 100 100 96 

        640 100 100   

10. 1. 3.   KS Žarnovická 39 052 39 373 34 562 

        610 7 300 7 522 7 521 

        620 2 552 2 651 2 647 

        630-prevádzka 22 100 22 100 20 538 

        630-opravy, interiérové vybavenie 6 900 6 900 3 756 

        637-prídel do SF 100 100 99 

        640 100 100   

10. 2.     Amfiteáter 10 000 10 000 9 352 

        630-prevádzka, opravy 10 000 10 000 9 352 

10. 3.   8.2 Miestne múzeum 1 000 1 000 0 

10. 3. 1.   Račianska izba/Račianske múzeum a galéria 1 000 1 000 0 

        630 1 000 1 000   

10. 4.   8.2 Miestna knižnica 17 505 17 695 16 798 

10. 4. 1.   Knižnica Rača 17 505 17 695 16 798 

        610 9 100 9 289 9 289 

        620 3 180 3 180 3 050 

        630 5 000 5 000 4 334 

        637-prídel do SF 125 126 126 

        640-odchodné, PN 100 100   

10. 5.   8.2 Kultúrne akcie 56 800 56 800 53 291 

        630-materiálne dovybavenie 3 000 3 000 2 957 

        620 800 800 249 

        630 51 980 51 980 49 065 

        640 1 020 1 020 1 020 

10. 7.   8.2 Grantová podpora kultúrnych telies 7 000 7 000 6 300 

        640 7 000 7 000 6 300 

10. 8.   8.2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky 4 000 4 000 3 740 

        630 4 000 4 000 3 740 

11.       PROSTREDIE PRE ŽIVOT 442 801 450 909 436 913 

11. 1.     Verejné priestranstvá 276 967 261 177 254 155 

11. 1. 1. 06.2 Oddelenie čistoty 276 967 261 177 254 155 

        610 156 000 144 000 143 271 

        620 54 522 50 912 50 909 

        630 63 300 63 300 57 073 

        637-prídel do SF 2 145 1 965 1 908 

        640-odchodné, PN 1 000 1 000 994 

11. 2.     Verejná zeleň 98 844 124 992 118 815 

11. 2. 1. 06.2 Údržba verejnej zelene 60 074 62 222 57 872 
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        630-ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov 2 074 4 222 4 222 

        630-výruby, orezávky 58 000 58 000 53 650 

11. 2. 2.   Služby pre majiteľov psov 8 400 8 400 7 455 

        630 8 400 8 400 7 455 

11. 2. 3.   Mobiliár 18 370 28 370 28 267 

        630 18 370 28 370 28 267 

11. 2. 4.   Čistenie rigolov a vodných zdrží 7 000 21 000 20 999 

        630 7 000 21 000 20 999 

11. 2. 5.   Obecná záhrada 5 000 5 000 4 222 

        6xx - prevádzkové náklady 5 000 5 000 4 222 

11. 4.   05.4 Deratizácia verejných priestranstiev 7 240 7 240 7 228 

        630 7 240 7 240 7 228 

11. 5.     Detské ihriská 42 750 42 750 42 584 

        630 42 750 42 750 42 584 

11. 6.     Granty na podporu komunitného života 10 000 7 750 7 750 

        640 10 000 7 750 7 750 

11. 8.   06.4 Verejné osvetlenie 7 000 7 000 6 381 

        630 - vianočné osvetlenie 5 500 5 500 5 363 

        
630-osvetlenie Alstrovej ulice, Karp.. nám., 

opravy 
1 500 1 500 1 017 

12.       BÝVANIE 70 750 70 750 69 355 

12. 1.   06.1 Správa nájomných bytov 70 750 70 750 69 355 

        630-služby, energie, fond opráv 67 750 67 750 66 494 

        630-opravy 3 000 3 000 2 860 

13.       SOCIÁLNE SLUŽBY 507 529 506 226 439 560 

13. 5. 1. 10.4 Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov 59 806 59 876 57 334 

        610 31 600 31 600 31 240 

        620 11 332 11 332 10 644 

        630 15 000 15 043 15 041 

        637-prídel do SF 434 434 408 

        640-odchodné, PN 1 440 1 467   

13. 1.   10.2 Opatrovateľská služba 198 444 198 971 168 045 

        610 140 000 140 000 117 555 

        620 49 314 49 314 41 445 

        630 5 200 5 200 4 913 

        637-prídel do SF 1 920 1 920 1 526 

        640-odchodné, PN 2 010 2 537 2 606 

13. 2.   10.2 Stravovanie dôchodcov 44 000 44 000 36 891 

        630 44 000 44 000 36 891 

13. 3.   10.2 Denné centrá 8 100 8 100 8 092 

13. 3. 1.   DC Žarnovická  4 308 4 308 4 308 

        630 4 308 4 308 4 308 

13. 3. 2.   DC Krasňanská beseda  2 579 2 579 2 571 

        630 2 579 2 579 2 571 

13. 3. 3.   DC Rendez  1 213 1 213 1 213 

        630 1 213 1 213 1 213 

13. 4.   10.7 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 11 800 11 800 4 840 

13. 4. 1.   Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi 8 000 8 000 3 780 

        640 8 000 8 000 3 780 

13. 4. 2.   Pomoc pre rodiny s deťmi 3 800 3 800 1 060 

        640 3 800 3 800 1 060 

13. 5. 2. 10.4 Klub matiek s deťmi 800 800 699 

        630 800 800 699 

13. 6.   10.7 Pochovanie bezprístrešných občanov 3 000 1 850 1 031 
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        630 3 000 1 850 1 031 

13. 7.     Príspevok na tvorbu úspor detí v DD 6 000 5 000 3 851 

        640 6 000 5 000 3 851 

13. 8. 2.   Dotácie na žiakov  300 300 0 

        640 300 300   

13. 9.   10.9 Jednorazové dávky 39 800 39 800 37 189 

13. 9. 1.   Jubilanti 10 000 10 000 8 296 

        630 1 000 1 000 916 

        640 9 000 9 000 7 380 

13. 9. 2. 10.4 Príspevok pri narodení dieťaťa 29 800 29 800 28 893 

        630 2 800 2 800 1 893 

        640 27 000 27 000 27 000 

13. 10.   10.9 Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. služby 7 000 7 000 7 000 

        640 7 000 7 000 7 000 

13. 11.   10.2 Denný stacionár 127 479 127 479 113 340 

        610 82 000 81 800 72 865 

        620 28 659 28 659 25 393 

        630-prevádzka 15 000 15 000 13 361 

        637-prídel do SF 1 120 1 120 935 

        640 700 900 786 

13. 12.   01.1.1. Komunitný plán sociálnych služieb 1 000 1 250 1 250 

        630 1 000 1 250 1 250 

14.     01.1.1. ADMINISTRATÍVA 1 215 003 1 219 216 1 186 247 

        610 670 180 667 936 653 386 

        620 234 228 234 228 233 347 

        630 85 000 84 754 79 200 

        630 stravné zamestnanci 70 000 70 000 69 826 

        637-prídel do SF 10 965 10 965 8 713 

        640 - odchodné, PN 7 630 7 630 904 

        651-splácanie úrokov 25 000 13 000 10 169 

        projekt YOUMIG   18 703 18 703 

        urovnanie súdneho sporu Meheš 112 000 112 000 112 000 

        63x bezdôvodné obohatenie 112 000 112 000 112 000 

        BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 8 118 714 8 648 610 8 082 029 

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2017 – kapitálové výdavky 

Tab. č. 16 
Údaje sú v € 

     

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická 

klasifikácia 

Schválený 

rozpočet 2017 

Upravený 

rozpočet 

2017               

Plnenie 

rozpočtu k 

31.12.2017 

1.       
PLÁNOVANIE, MANAŽMENT 

A KONTROLA 
24 660 24 660 22 248 

1. 2.     Plánovanie 24 660 24 660 22 248 

1. 2. 2. 04.4.3 Územné plánovanie 24 660 24 660 22 248 

        711 územné plány zóny 24 660 24 660 22 248 

3.       INTERNÉ SLUŽBY 262 000 320 480 57 210 

3. 3.   06.6 Verejné obstarávanie 30 000 30 000 0 
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        711-nákup pozemkov 30 000 30 000   

3. 5.     Správa nehnuteľného majetku 215 000 253 480 20 220 

3. 5. 1. 06.6 Ostatné budovy 60 000 78 480 20 220 

        716 60 000 78 480 20 220 

3. 5. 2. 06.6 Obecný dom 40 000 60 000 0 

        71x klimatizácia a vyvolané náklady 40 000 60 000   

3. 5. 4. 06.6 Zdravotné stredisko Tbiliská 115 000 115 000 0 

        71x 115 000 115 000   

3. 8.   01.1.1. Autodoprava 17 000 37 000 36 990 

        713-nákup referentského auta 17 000 37 000 36 990 

6.       ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 13 000 0 0 

6. 1.     Zneškodňovanie odpadu 13 000 0 0 

6. 1. 1. 05.1 Likvidácia komunálneho odpadu 13 000 0 0 

        71x 13 000     

7.       KOMUNIKÁCIE 490 000 260 000 442 

7. 1.   04.5.1 Výstavba pozemných komunikácií 30 000 30 000 0 

7. 1. 1.   Cyklomagistrála 30 000 30 000 0 

        71x 30 000 30 000   

7. 2. 1.   Výstavba ciest 460 000 230 000 442 

        716 PD 30 000 30 000 442 

        71x ul. Popolná 200 000 200 000   

         71x okružná križovatka 230 000     

8.       VZDELÁVANIE 1 275 700 1 163 099 955 339 

8. 2.   09.1.1.1 Materské školy 1 196 200 999 637 799 523 

        projektové dokumentácie 15 000 15 691 15 691 

        rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách 657 000 578 046 578 014 

        
rekonštrukcia školskej kuchyne MŠ ul. Pri 

Šajbách 
  205 900 205 818 

        
rekonštrukcia MŠ Gelnická 

ul./strecha/elektroinštalácia 
20 000     

        rekonštrukcia Novohorská 500 000 200 000   

        713-zakúpenie zariadení-orig. komp.       

        713-zakúpenie zariadení-transfer 4 200     

8. 4.   09.6.0.1 Stravovanie v jedálňach MŠ 70 200 88 745 83 245 

        713-zakúpenie zariadení-orig. komp.       

        713-zakúpenie zariadení-transfer 9 700 8 362 2 862 

        

71x - rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ 

Gelnická, ZŠ s MŠ Hubeného ul. + 

elektroinštalácia MŠ Gelnická 

60 500 80 383 80 383 

8. 5.   09.6.0.1 Stravovanie v jedálňach ZŠ 9 300 74 717 72 571 

        713 - nákup zariadení transfer 6 200 11 738 9 592 

        
713-nákup kompostéra ZŠ Tbiliská/5% 

spoluúčasť 
3 100 62 979 62 979 

9.     08.1.0. ŠPORT 50 000 50 000 1 222 

9. 4.     Centrum športu a oddychu 50 000 50 000 1 222 

        71x ovál ZŠ Tbiliská 50 000 50 000 1 222 

11.       PROSTREDIE PRE ŽIVOT 418 000 438 000 81 863 

11. 1.     Verejné priestranstvá 305 000 325 000 33 727 

11. 1. 1. 06.2 Oddelenie ČP a ŽP 305 000 325 000 33 727 

        714-nákup motorového vozidla 25 000 45 000 19 550 

        717-rekonštrukcia budovy strediska čistoty 280 000 280 000 14 177 

        71x-nákup ojazdeného motorového vozidla       

11. 1. 2. 06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev 0 0   

        717 vybudovanie polievacieho vodovodu       

        717 Karpatské námestie       
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11. 5.   06.2 Detské ihriská 113 000 113 000 48 135 

        717,716 113 000 113 000 48 135 

        KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU 2 533 360 2 256 239 1 118 323 

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2017 – finančné operácie 

Tab. č. 17 
Údaje sú v €   

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia 

Schválený 

rozpočet 

2017 

Upravený 

rozpočet 

2017 

Plnenie 

rozpočtu k 

31.12.2017 

14.     01.1.1.6 Termínovaný úver 135 648 135 648 135 648 

        821 - splácanie istiny úveru 135 648 135 648 135 648 

      01.1.1.6. Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače 0 66 370 142 531 

        819-ostatné výdavkové FO   66 370 142 531 

        FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU 135 648 202 018 278 179 

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2017 - rekapitulácia 
Tab. č.18 

Údaje sú v € 

REKAPITULÁCIA: Schválený rozpočet 2017 
Upravený rozpočet 

2017 

plnenie rozpočtu k 

31.12.2017 

bežné príjmy 8 220 722 8 745 600 9 001 113 

kapitálové príjmy 555 000 310 253 291 643 

finančné operácie na krytie BV 112 000 175 592 289 064 

finančné operácie na krytie KV 1 900 000 1 875 421 250 008 

PRÍJMY: 10 787 722 11 106 866 9 831 828 

 

 

REKAPITULÁCIA: Schválený rozpočet 2017 
Upravený rozpočet 

2017 

plnenie rozpočtu k 

31.12.2017 

bežné výdavky 8 118 714 8 648 610 8 082 029 

kapitálové výdavky 2 533 360 2 256 239 1 118 323 

finančné operácie 135 648 202 018 278 179 

VÝDAVKY: 10 787 722 11 106 866 9 478 530 

ROZDIEL: 0 0 353 298 
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3. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií 

Mestská časť Bratislava–Rača na zabezpečenie plnenia svojich úloh na úseku školstva má zriadených osem 

rozpočtových organizácií, v ktorých vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov. Všetky 

rozpočtové organizácie sú právnické osoby, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet 

mestskej časti. Aj v roku 2017 hospodárili samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im 

určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu a jeho zmien.  

Rozpočtové organizácie sú financované z viacerých zdrojov. Výchova a vzdelávanie v základných školách je 

prenesenou kompetenciou štátu  a je financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom normatívov 

stanovených Ministerstvom školstva SR na počet žiakov navštevujúcich jednotlivé školy. V roku 2017  bol 

normatív na žiaka 1.573,45 €, čo bolo o 85,09 € viac na každého žiaka oproti predchádzajúcemu roku.  Rozvoj 

záujmovej činnosti na školách podporuje štát prostredníctvom tzv. vzdelávacích poukazov, ktorými sa 

financujú najmä osobné náklady na krúžkovú činnosť, vzdelávacie poukazy na jedného žiaka a školský rok 

boli v hodnote 32 €. Aj v roku 2017 sme obdržali zo ŠR príspevok na výchovu a vzdelávanie detí – 

predškolákov v materských školách, za ktorých rodičia neplatia zákonné poplatky /40.190 €/, ktorý bol použitý 

na nákup učebných a didaktických pomôcok, kníh, výtvarných a školských potrieb, na nákup výpočtovej a inej 

techniky, na úhradu prepravných nákladov na výlety predškolákov.  Prehľad prijatých dotácií pre oblasť 

školstva je súčasťou tab. č. 24. 

Činnosť školských klubov detí, prevádzka školských jedální a materských škôl patrí medzi  

tzv. originálne kompetencie obce a mestská časť ich financuje z vlastných zdrojov. Vývoj vynaložených 

originálnych kompetencií s indexom oproti predchádzajúcemu roku uvádza nasledovná tabuľka: 

Tab. č. 19 

rok suma v € index 

2008 1 024 198 € 1,00 

2009 1 049 968 € 1,03 

2010 1 082 798 € 1,03 

2011 1 352 614 € 1,25 

2012 1 383 512 € 1,02 

2013 1 235 326 € 0,89 

2014 1 365 880 € 1,11 

2015 1 420 735 € 1,04 

2016 1 564 091 € 1,10 

2017 1 731 125 € 1,11 

V absolútnej výške opätovne prišlo k nárastu výdavkov na originálne kompetencie, v čom sú zahrnuté výdavky 

na vybavenie novej triedy materskej školy na ul. Pri Šajbách, výdavky súvisiace s  rozšírením prevádzky tejto 

materskej školy o jednu triedu. Výdavky na mzdy a odvody naďalej rástli, spolu o 12,3% oproti 

predchádzajúcemu roku, výdavky na tovary a služby z originálnych kompetencií zaznamenali mierny pokles. 

Z originálnych kompetencií boli v r. 2017 okrem výdavkov na mzdy, odvody, platby za všetky druhy energií, 

základné služby a materiál, finančné prostriedky vynaložené aj na interiérové vybavenie a opravu chodníkov 

v MŠ ul. Barónka /5.343 €/,  opravu podlahy a nové PVC, upratovacie práce, odstránenie havárie potrubia, 

opravu strojov v školskej kuchyni na MŠ ul. Gelnická /9.151 €/, nákup interiérového vybavenia, výpočtovej 

techniky a drobných zariadení do školskej kuchyne v MŠ Tbiliská ul. /2.148 €/, kúpa nábytku a iného 

interiérového vybavenia, zariadení, výpočtovej techniky, učebných pomôcok, krytov na radiátory, sietí  

na okná, kobercov a iného drobného materiálu spolu vo výške 26.459 € do zrekonštruovanej materskej školy 

na ul. Pri Šajbách. 



 45 

Ďalším zdrojom financovania školských klubov a materských škôl sú zákonné poplatky rodičov  

na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ich prevádzkou /240.169 €/. Rozpočtové organizácie majú zverený 

vo svojej správe hmotný majetok potrebný na výkon svojej činnosti, ktorý za účelom efektívneho využívania 

môžu aj prenajímať. Takto získané finančné prostriedky predstavujú vlastné príjmy, ktoré sú pri dodržaní 

rozpočtových pravidiel súčasťou rozpočtov jednotlivých organizácií /26.110 €/. Tieto finančné prostriedky sa 

okrem dofinancovania časti nákladov za energie a v školských kluboch aj dofinancovania miezd, použili  

na  údržbu a opravy budov a nákup interiérového vybavenia: 

ZŠ Tbiliská ul. – nákup interiérového vybavenia do tried školského klubu detí a zariadenia školského 

stravovania, maľovanie a výmena časti podlahy, 

ZŠ s MŠ J.A.Komenského Hubeného ul. – oprava elektroinštalácie v priestoroch materskej školy a zariadení 

školského stravovania, nákup interiérového vybavenia a výpočtovej techniky pre školský klub detí, nákup 

materiálu pre zariadenie školského stravovania, 

MŠ ul. Cyprichova – nákup detských návliečok, koberca a interiérového vybavenia, odstránenie havárie 

potrubia a drobné servisné práce, 

MŠ Gelnická ul. – odstránenie havárie potrubia, nákup kuchynského robota, 

MŠ Plickova ul. – nákup detských návliečok, interiérového vybavenia, výpočtovej techniky a drobných 

zariadení, 

MŠ Tbiliská ul. – nákup a osadenie krytov na radiátory, výpočtovej techniky a koberca. 

Do ostatných príjmov rozpočtových organizácií zaraďujeme réžiu za obedy vo výške 83.798 € a dotácie 

a príspevky získané zo zdrojov mimo samosprávy /9.836 €/. Tieto prostriedky sú používané  

na spolufinancovanie prevádzkových nákladov, resp. sa používajú podľa záväzného účelu na jednotlivé 

projekty /napr. súťaže, prepravné náklady, nákup tieniacich plachiet, výučba študentov/. 

Tab. č. 20 

Vybrané ukazovatele údaje k 31.12.2017 * 

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ 1273 

Počet detí navštevujúcich MŠ 731 

Počet žiakov navštevujúcich ŠKD 679 

Počet žiakov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ /denný priemer/ 1273** 

Počet detí stravujúcich sa v ŠJ pri MŠ /denný priemer/ 731** 

Počet záujmových krúžkov na ZŠ 31 

Počet zamestnancov ZŠ  164 

- z toho nepedagogických 47 

Počet zamestnancov MŠ 101 

- z toho nepedagogických  45 

*údaje sú zo zberu údajov k 15.09.2017, ktoré sú platné po celý školský rok 2017/2018 

**potencionálni stravníci 

Počet žiakov základných škôl narástol oproti predchádzajúcemu školskému roku o 130. Počet detí 

navštevujúcich materské školy sa zvýšil o 61 detí. O 60 stúpol počet detí navštevujúcich školské kluby detí. 

S nárastom počtu detí v základných školách rástol aj počet zamestnancov +19, počet zamestnancov 

v materských školách poklesol vzrástol o 5. 
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Prehľad hospodárenia právnych subjektov v roku 2017 

Tab. č. 21 
údaje sú v € 

  Príjmy Výdavky 

ZŠ Tbiliská ul. 1 049107 1 049 100 

ZŠ s MŠ J.A.Komenského Hubeného ul. 1 613 423 1 613 433 

MŠ ul. Barónka 178 165 178 184 

MŠ Cyprichova ul. 202 817 202 820 

MŠ Gelnická ul. 324 885 325 028 

MŠ Plickova ul. 216 567 216 551 

MŠ ul. Pri Šajbách 203 288 203 287 

MŠ Tbiliská ul. 282 799 282 815 

SPOLU: 4 071 050 4 071 217 

Mestská časť Bratislava–Rača nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti príspevkové organizácie. 

Spoločnosti, v ktorých má mestská časť majetkový podiel 

 Tab. č. 22 

Názov právnickej osoby Sídlo 

Podiel na základnom 

imaní Poznámka 

Media Rača, spol. s r.o. 
Kubačova 21, 831 06 

Bratislava 
100% .  

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2017 predstavuje zisk   vo výške 3.946,99 €. 

4. Bilancia aktív a pasív  
                                                                                                                                               Tab. č. 23 

údaje sú v € 

STRANA AKTÍV Stav k 01.01.2017 Stav k 31.12.2017 

 Neobežný majetok 12 646 301 12 719 351 

  dlhodobý nehmotný majetok 56 405 71 877 

  dlhodobý hmotný majetok 12 585 352 12 640 835 

  dlhodobý finančný majetok 4 544 6 639 

 Obežný majetok 7 797 223 9 194 981 

  zásoby 3 989 4 590 

  zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 5 757 338 6 873 830 

  dlhodobé a krátkodobé pohľadávky 91 724 171 713 

  finančné účty 1 944 172 2 144 848 

 Časové rozlíšenie 0 0 

SPOLU MAJETOK 20 443 524 21 914 332 
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  Stav k 01.01.2017 Stav k 31.12.2017 

 Vlastné imanie 18 114 417 19 741 714 

  oceňovacie rozdiely -2 095 0 

  nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 17 614 987 18 116 512 

  výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 501 524 1 625 202 

 Záväzky 1 129 183 1 111 180 

  rezervy 19 390 17 000 

  dlhodobé a krátkodobé záväzky 341 081 242 979 

  bankové úvery a výpomoci 768 712 851 201 

 Časové rozlíšenie 1 199 925 1 061 438 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 20 443 524 21 914 332 

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu 

Uznesením č. 179/26/06/12/P zo dňa 26.6.2012 mestská časť prijala úver vo výške 1,300.000.- €  

na účel financovania rekonštrukcie budov škôl a školských zariadení a rekonštrukcie voľnočasového 

oddychového centra /amfiteáter Rača/, od Všeobecnej úverovej banky, a. s. so splatnosťou 10 rokov bez 

akýchkoľvek zabezpečovacích podmienok. Zmluva o termínovanom úvere č. 787/2012/UZ bola podpísaná 22. 

októbra 2012, pričom prvá splátka úveru bola splatná 20. februára 2013. Dodatkom  

č. 1 k Zmluve o úvere bola možnosť čerpania úveru predĺžená do 30.6.2014 a Dodatkom č. 2 k Zmluve o úvere 

bola možnosť čerpania úveru predĺžená do 31.12.2014. Úver bol do plnej výšky dočerpaný v októbri 2014. 

Úver sa spláca v pravidelných mesačných splátkach vo výške 11.304.- €, zostatok úveru  k 31.12.2017 bol  

633.064.- €. V mesiaci január 2017  mestská časť oslovila komerčné banky so žiadosťou o predloženie ponuky 

na refinancovanie úveru. Najlepšie podmienky poskytla Všeobecná úverová banka, a. s., s ktorou bol 

uzatvorený Dodatok č. 3 k Zmluve  o termínovanom úvere č. 787/2012/UZ, v ktorom bola úroková sadzba od 

01.05.2017 znížená na 0,55 %. Do 30.04.2017 bola úroková sadzba vo výške 2,46 %. 

V mesiaci január 2017  mestská časť oslovila komerčné banky so žiadosťou o predloženie ponuky  

na poskytnutie komerčného úveru na financovanie plánovaných investičných akcií. Spomedzi predložených 

ponúk bola vybratá ponuka Všeobecnej úverovej banky, a. s., ktorá v najväčšej miere spĺňala požadované 

kritériá. Uznesením č. 256/28/02/17/P zo dňa 28.02.2017 mestská časť prijala úver vo výške 1,900.000.- €  na 

účel financovania rekonštrukcie budov vo vlastníctve MČ Bratislava-Rača resp. v správe od Hlavného mesta 

SR Bratislava, ktoré slúžia na verejno-prospešné účely, rekonštrukcie miestnych komunikácií v správe MČ 

Bratislava-Rača a vybudovanie verejného športoviska v areáli ZŠ na Tbiliskej ul., so splatnosťou 10 rokov, od 

Všeobecnej úverovej banky, a. s. Bratislava, bez akýchkoľvek zabezpečovacích podmienok. Do 31.12.2017 

bolo čerpanie úveru vo výške 218.136,53 €, výška úrokovej sadzby bola 0,36%. Úver mal odložené splácanie 

istiny, prvá splátka bola uskutočnená až v roku 2018. 

 

Mestská časť dodržuje § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov, celková suma dlhu obce neprekračuje 60 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka /v našom prípade je vo výške 9,45 %/ a suma ročných splátok návratných 

zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekračuje 25 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka/. 
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6. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov 

Mestská časť Bratislava–Rača v roku 2017 neposkytla záruky žiadnym fyzickým ani právnickým osobám. 

7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

Mestská časť Bratislava–Rača podnikateľskú činnosť nevykonáva. 

8. Prehľad prijatých a poskytnutých dotácií   

Prehľad prijatých transferov a dotácií v roku 2017 

Tab. č. 24 

  suma v € 

Prijaté dotácie SPOLU: 2 170 498,30 

Prenesený výkon štátnej správy na úseku: 41 689,58 

matriky 12 154,95 

hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR 6 861,03 

územného plánovania a stavebného poriadku 20 233,80 

ochrany prírody a krajiny 1 482,60 

register adries 957,20 

Prenesené kompetencie v oblasti školstva: 1 969 308,00 

normatívny príspevok základné školy  1 824 392,00 

vzdelávacie poukazy 27 840,00 

ZŠ nenormatívne 62 622,00 

zabezpečenie činnosti  školského úradu 14 264,00 

príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách 40 190,00 

Iné transfery a dotácie bežné: 159 000,72 

dotácia na voľby 10 748,27 

transfer zo ŠR na opatrovateľskú službu 44 610,00 

transfer zo ŠR na denný stacionár 43 642,45 

dotácia z Environmentálneho fondu na kompostéry v ŠJ 59 000,00 

dotácia HM SR - udržateľné hospodárenia so zrážkovou vodou 1 000,00 

Granty: 500,00 

grant od Nadácie ZSE - Račianska Šarkaniáda 500,00 

Prehľad poskytnutých dotácií v roku 2017 podľa VZN MČ Bratislava-Rača č. 3/2016 v znení 

VZN č. 7/2017 

Tab. č. 25 

P. č. Prijímateľ Suma v € 

1. PERUN 200,00 

2. KOI-Rybársky klub nepočujúcich 200,00 

3. Klub sálového futbalu REAL RENDEZ 500,00 

4. LEONIDAS o.z. 800,00 

5. Športový klub karate SEIWA 1 000,00 

6. ŠK Krasňany 4 000,00 

7. Klub priateľov futbalu Kengura 10 000,00 

8. Futbalový klub Rača 9 000,00 
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9. Združenie priateľov tanca H & T 2 000,00 

10. Športový Hokejbalový Klub Račištorf 800,00 

11. Klub pozemného hokeja Rača 1 200,00 

12. Klub pozemného hokeja Rača 1 200,00 

13. Športový klub Račišdorf 450,00 

14. Mládež ulice 1 400,00 

15. SLOVAN BRATISLAVA KARATE 500,00 

16. Športový klub Hurikán Bratislava 500,00 

17. Slovenský stolnotenisový zväz 1 500,00 

18. Triax 0,00 

19. PERUN 300,00 

20. Klub športových potápačov Neptún Bratislava, o.z. 300,00 

21. ŠK pre Radosť 300,00 

22. Klub športového potápania Žralok, o.z. 320,00 

23. ŠK Krasňany 2 000,00 

24. Združenie priateľov tanca H & T 1 000,00 

25. ZK IMA Volejbalový klub Bratislava-Rača 800,00 

26. BMX KLUB RAČA 900,00 

27. Šachový klub Krasňany 950,00 

  Oblasť športu spolu: 42 120,00 

28. Klub železničných modelárov, o.z. 300,00 

29. Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia, o.z. 300,00 

30. MO Matice slovenskej Bratislava-Rača 300,00 

31. Literárny klub Rača 200,00 

32. Hudbou k srdcu 700,00 

33. Bratislavské združenie country a dobových tancov - Saltarello 700,00 

34. Klub železničnej nostalgie Bratislava východ 650,00 

35. Račiansky vinohradnícky spolok 500,00 

36. AD-ae 500,00 

37. Asociácia pre mládež, vedu a techniku 500,00 

38. Rodinné centrum Ráčik 400,00 

39. Stará Jedáleň, o.z. 200,00 

40. Asociácia pre mládež, vedu a techniku 400,00 

41. Priatelia Rače 500,00 

42. Priatelia Rače 400,00 

43. Ateliér Šikula 350,00 

  Oblasť kultúry spolu: 6 900,00 

44. Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Bratislava-Krasňany  300,00 

45. Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Bratislava-Rača 300,00 

46. JMPROFI s.r.o. 150,00 

47. Občianske združenie STOPA Slovensko 500,00 

48. Slovenský zväz invalidov ZO Rača 500,00 

49. Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Krasňany 350,00 

50. Občianske združenie Odyseus 550,00 

51. Ateliér Šikula 600,00 

52. Literárny klub Rača 500,00 

53. Raná starostlivosť, n.o. 500,00 



 50 

54. Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Bratislava-Rača 600,00 

55. Krasňanko o.z. 600,00 

56. Raná starostlivosť, n.o. 1 550,00 

  Oblasť sociálna spolu: 7 000,00 

57. Krasňanko o.z. 265,00 

58. Krasňanko o.z. 210,00 

59. Občianske združenie Varianty 400,00 

60. 
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ J.A.Komenského ul. Hubeného 25, 83105 

Bratislava 
500,00 

61. Rodičovské združenie pri ZŠ Tbiliská 2 500,00 

62. Jeleň (Elimu), o.z. 275,00 

63. SRRZ pri Materskej škole, Cyprichova 74 350,00 

  Oblasť školstvo spolu: 2 500,00 

64. Stará Jedáleň, o.z. 100,00 

65. Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 3-2 Rača 200,00 

66. Priatelia Rače 450,00 

67. Krasňanko o.z. 1 000,00 

68. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava-Rača 1 500,00 

69. Bytospráva, s.r.o. 3 000,00 

70. SRRZ pri Materskej škole, Barónka 17, 83106 Bratislava 1 500,00 

  Oblasť životné prostredie spolu 7 750,00 

  Výška poskytnutých dotácií celkom: 66 270,00 

V roku 2017 boli z poskytnutých dotácií od prijímateľov vrátené nevyužité finančné prostriedky  

vo výške 1.631,83 €. Jedna dotácia vo výške 300 € nebola prijímateľom v zmysle VZN zúčtovaná  

do 31.12.2017 a vrátená bola v januári 2018. 

9. Tvorba a čerpanie fondov 

Prehľad tvorby a čerpania fondov za obdobie 2011 – 2016 
Tab. č. 26 

Fond PS k 1.1.2011 
Tvorba/prírastky 

2011 
Čerpanie/úbytky  2011 

KZ k 31.12.2011 

 

Fond rozvoja Rače 26 213,16 € 54 152,86 € 0,00 € 80 366,02 € 

Fond rezervný 291 180,00 € 72 000,00 € 0,00 € 363 180,00 € 

SPOLU: 317 393,16 € 126 152,86 € 0,00 € 443 546,02 € 

 

Tab. č. 27 

Fond PS k 1.1.2012 
Tvorba/prírastky 

2012 
Čerpanie/úbytky  2012 KZ k 31.12.2012 

Fond rozvoja Rače 80 386,02 € 200 000,00 € 0,00 € 280 386,02 € 

Fond rezervný 363 180,00 € 100 000,00 € 337 243,13 € 125 936,87 € 

SPOLU: 443 566,02 € 300 000,00 € 337 243,13 € 406 322,89 € 

 



 51 

Tab. č. 28 

Fond PS k 1.1.2013 
Tvorba/prírastky 

2013 
Čerpanie/úbytky  2013 KZ k 31.12.2013 

Fond rozvoja Rače 280 386,02 € 39 000,00 € 32 827,85 € 286 558,17 € 

Fond rezervný 125 936,87 € 291 823,86 €   417 760,73 € 

SPOLU: 406 322,89 € 330 823,86 € 32 827,85 € 704 318,90 € 

V záverečnom účte za rok 2013 bolo v nesprávnej výške uvedené čerpanie Fondu rozvoja Rače. 

 

Tab. č. 29 

Fond PS k 1.1.2014 
Tvorba/prírastky 

2014 
Čerpanie/úbytky  2014 KZ k 31.12.2014 

Fond rozvoja Rače 286 558,17 € 236 180,00 € 54 152,86 € 468 585,31 € 

Fond rezervný 417 760,73 €   200 000,00 € 217 760,73 € 

SPOLU: 704 318,90 € 236 180,00 € 254 152,86 € 686 346,04 € 

Čerpanie Rezervného fondu za rok 2014 bol jeho presun do Fondu rozvoja Rače na základe uznesenia 

miestneho zastupiteľstva č. 355/10/12/13/P zo dňa 10.12.2013. Tvorba Fondu rozvoja Rače vo výške  

36.180,- € bol príjem za odpredaný byt, ktorý je účelovo určený na financovanie opráv a vybavenia nájomných 

bytov. 

Tab. č. 30 

Fond PS k 1.1.2015 
Tvorba/prírastky 

2015 
Čerpanie/úbytky  2015 KZ k 31.12.2015 

Fond rozvoja Rače 468 585,31 € 0,00 € 18 395,77 € 450 189,54 € 

Fond rezervný 217 760,73 €                           0,00 € 0,00 € 217 760,73 € 

SPOLU: 686 346,04 € 0,00 € 18 395,77 € 667 950,27 € 

 

Tab. č. 31 

Fond PS k 1.1.2016 
Tvorba/prírastky 

2016 
Čerpanie/úbytky  2016 KZ k 31.12.2016 

Fond rozvoja Rače 450 189,54 € 635 217,32 € 8 491,83 € 1 076 915,03 € 

Fond rezervný 217 760,73 € 71 000,00 € 0,00 € 288 760,73 € 

SPOLU: 667 950,27 € 706 217,32 € 8 491,83 € 1 365 675,76 € 
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Tvorba a čerpanie fondov za rok 2017 

Tab. č. 32 

Fond PS k 1.1.2017 

Tvorba/prírastky 

2017 Čerpanie/úbytky  2017 KZ k 31.12.2017 

Fond rozvoja Rače 1 076 915,03 € 58 895,62 € 2 929,47 € 1 132 881,18 € 

Fond rezervný 288 760,73 € 1 263,00 € 0,00 € 290 023,73 € 

SPOLU: 1 365 675,76 € 60 158,62 € 2 929,47 € 1 422 904,91 € 

 

Tab. č. 33 

Fond sociálny /účet 472/ údaje sú v € 

PS k 1.1.2017 8 314,21 

Tvorba 2017: 18 542,31 

zákonný prídel 18 542,31 

Čerpanie 2017: 22 717,60 

príspevok na stravu 13 724,00 

príspevky v zmysle KZ 8 993,60 

KZ k 31.12.2017 4 138,92 

 
Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni Mestskej časti Bratislava-Rača je ku dňu 

31.12.2017 vo výške 2,141.573,56 €, z toho: 

- stav peňažných fondov 1,422.904,91 € 

- stav na účte sociálneho fondu 3.824,29 € 

- nespotrebované účelové finančné prostriedky 64.896,- € 

- cudzie finančné prostriedky – zábezpeky 18.542,78 € 

- prebytok hospodárenia bežného roka 2018  27.508,50 € 

- rozdiel príjmových a výdavkových finančných operácií 242.350,39 €, ktorý sa navrhuje vrátiť do 

peňažných fondov 

Rozdiel vo výške 361.546,69 € predstavuje nevyčerpané prostriedky minulých rokov, ktoré je možné použiť 

v rozpočte prostredníctvom príjmových finančných operácií. 
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10. Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2017 

Tab. č. 34 

  Rozpočtové hospodárenie 2017 € 

  Bežné príjmy 9 001 113,21 

  Bežné výdavky 8 082 028,64 

A Výsledok bežného hospodárenia 919 084,57 

  Kapitálové príjmy 291 642,81 

  Kapitálové výdavky 1 118 322,88 

B Výsledok kapitálového hospodárenia  -826 680,07 

C Výsledok hospodárenia celkom /A+B/ prebytok 92 404,50 

D Príjmové finančné operácie 539 071,78 

  z toho  použitie fondových prostriedkov na krytie BV 2 929,47 

             použitie zostatku prostriedkov predchádzajúcich období na KV 31 871,00 

             použitie zostatku prostriedkov predchádzajúcich období na BV 172 592,00 

             komerčný úver na krytie KV 218 136,53 

             iné finančné príjmové operácie - prijaté zábezpeky 113 542,78 

E Výdavkové finančné operácie 278 178,61 

  z toho splátky istiny úveru z r. 2012 135 648,00 

             iné finančné výdavkové operácie - vrátené zábezpeky 95 000,00 

             prevod poplatku za rozvoj do Fondu rozvoja Rače 47 530,61 

F ROZDIEL /D-E/ 260 893,17 

G Nevyčerpané účelové prostriedky z r. 2017: 64 896,00 

  nespotrebované bežné transfery na prenesené kompetencie ZŠ 64 896,00 

  Výsledok hospodárenia na prerozdelenie /C-G/ 27 508,50 

  
Výsledok finančných operácií na vrátenie do peňažných fondov /F mínus 
zostatok zábezpeky 18.542,78 €/ 242 350,39 

Výsledok bežného hospodárenia v rozpočtovom roku 2017 je prebytok 919.084,57 €. Výsledok kapitálového 

hospodárenia v rozpočtovom roku 2017 je schodok vo výške 826.680,07 €. Výsledok hospodárenia bežného 

roku dosiahol prebytok vo výške 92.404,50 €. Z tohto výsledku hospodárenia je potrebné vylúčiť 

nespotrebované bežné transfery na prenesené kompetencie v školstve vo výške 64.896,- €, ktoré môžu byť 

použité do 31.03.2018 a do rozpočtu na rok 2018 sa dostanú prostredníctvom finančných operácií. Takto 

získaný výsledok hospodárenia bežného roka – prebytok vo výške 27.508,50 € je určený na prerozdelenie  

do peňažných fondov mestskej časti. 

V oblasti príjmových finančných operácií sa v rozpočte na rok 2017 počítalo s čerpaním úveru a s použitím 

prostriedkov fondu rozvoja Rače na financovanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov.  

Nakoľko v bežnom hospodárení za rok 2017 bol dosiahnutý výrazne vyšší kladný výsledok hospodárenia 

vďaka lepším príjmom +255 tis. € a nižším výdavkom -566 tis. €, nebolo potrebné na krytie kapitálových 

výdavkov použiť rozpočtované prostriedky z Fondu rozvoja Rače. 
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Nakoľko kapitálové výdavky neboli čerpané v plánovanom rozsahu /posunutie začiatku realizácie stavieb  

z dôvodu nutnosti opakovania verejného obstarávania pri rekonštrukcii strechy na zdravotnom stredisku 

Tbiliská ul. a pri rekonštrukcii budovy budúcej materskej školy na Novohorskej ul., resp. z dôvodu zdĺhavého 

riešenia majetkovoprávnych problémov pri rekonštrukcii cesty Popolná ul./, nebolo potrebné čerpať úver 

v plánovanom rozsahu.  

V dôsledku týchto skutočností boli kapitálové výdavky v plnej miere kryté výsledkom bežného hospodárenia 

a vznikol kladný rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami. Tento rozdiel /353.297,67 

€/, po vylúčení zostatku finančných zábezpek vo výške 18.542,78 € je potrebné vrátiť do peňažných fondov, 

aby tieto prostriedky mohli byť použité v nasledujúcich obdobiach. 

11. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia 

Tab. č. 35 

účel suma 

Rezervný fond /§ 15, ods. 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy vo výške min. 10%/ 2.751,- € 

Fond rozvoja Rače /na financovanie kapitálových výdavkov v zmysle „Rozpočtových 

pravidiel“/ 24.757,50 € 

 


