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Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača 

dňa 20.05.2019 

 
Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2019 

 

Rozpočet na rok 2019 bol schválený dňa 05.02.2019  uznesením MZ č. UZN 21/05/02/19/P s výškou príjmov a 

výdavkov 14.041.943,- Eur. 

Dňa 09.05.2019 bolo prijaté rozpočtové opatrenie, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením 

č. UZN 59/09/05/19/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 14.591.264,- Eur. 

 

Predkladáme návrh na úpravu rozpočtu, ktorý zohľadňuje nové skutočnosti, ktoré sa vyskytli v posledných 

týždňoch, resp. ktoré očakávame v nasledujúcich mesiacoch. 

 

Príjmy: 

- položky na základe skutočného vývoja príjmov úprava niektorých položiek - daň za predajné 

automaty, preplatky, školské dobropisy, prenesený výkon, 

- zjednotenie postupov účtovania - zvýšenie príjmovej položky cez zvýšenie v rovnakej výške v bežných 

výdavkoch, 

- vrátená časť dotácie na denný stacionár podľa skutočného vyúčtovania za 1. štvrťrok. 

 

Bežné výdavky: 

Program 3: 

- úprava výdavkov na nákup potravín v závodnej jedálni z dôvodu zvýšenia cien potravín. 

Program 5: 

- zvýšenie výdavkov na požiarnu ochranu - financovanie DHZ. 

Program 7: 

- presun výdavkov na opravu parkovísk na spoločnú položku „opravy komunikácií, ciest, chodníkov 

a parkovísk“ a následný presun časti výdavkov do Pr. 3 a 5. 

Program 8: 

- presun prostriedkov v predpokladanej výške nevyčerpaného peňažného príspevku na deti súkr. 

predškolských zariadení na výdavky na zabezpečenie stravy pre MŠ Barónka 17 externým 

dodávateľom, 

- školské dobropisy - rovnaká výška v príjmoch. 

Program 10: 

- navýšenie výdavkov na MDD Východné. 

Program 14: 

- zvýšenie finančných prostriedkov súvisiacich s výdavkami na inzerciu pri hľadaní nových 

zamestnancov, na zavedenie GPS v služobných autách, na vypracovanie graf. projektu digitálnej 

úradnej tabule, na vypracovanie konceptu riešenia interiéru NKD pre premiestnenie MÚ, 

- zjednotenie postupov účtovania - rovnaké zvýšenie aj v príjmoch. 

 

 

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 14.640.100,- Eur. 

 

 

Návrh stanoviska Komisie finančnej a majetkovej MŽ MČ Bratislava-Rača: 

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019 v predloženom 

znení, výška príjmov rozpočtu je 14.640.100,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 14.640.100,- Eur. 
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