
Materiál na rokovanie stálych komisií pri Miestnom zastupiteľstve  

mestskej časti Bratislava-Rača 

Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018. 

 

Dôvodová správa 

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004  z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov mestská časť spracovala údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2018 do 

záverečného účtu. 

Záverečný účet musí byť predložený na rokovanie MZ do 30.6. V 19-tom týždni sa uskutočnilo 

overenie účtovnej závierky a záverečného účtu audítorom (spoločnosť EKORDA, s. r. o. Bratislava).  

Záverečný účet  bol predložený miestnej kontrolórke za účelom vypracovania stanoviska. 

Správa audítora bude doručená v 21. týždni. 

Záverečný účet bude zverejnený v zmysle § 9 zákona č. 369/1990 z .z. o obecnom zriadení. 

Návrh záverečného účtu obsahuje aj textovú aj tabuľkovú časť, samostatný súbor je plnenie 

merateľných ukazovateľov programového rozpočtu. 

 

Návrh stanoviska 

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača  

 

a) schváliť záverečný účet a celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018 bez 

výhrad 

 

b) schváliť 
1. prebytok z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 469.271,24 Eur zistený podľa § 10 

ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý sa znižuje o 

nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2018 v sume 109.951,99 Eur na výšku 359.319,25 Eur 

2. prebytok hospodárenia mestskej časti Bratislava-Rača po započítaní záporného zostatku 

z finančných operácií v sume -23.262,80 Eur za rok 2018 v celkovej výške  336.056,45 Eur 

3. prerozdelenie prebytku hospodárenia zisteného podľa bodu 2. nasledovne: 

- Rezervný fond v zmysle § 15, ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vo výške 33.606,00 Eur 

- Fond rozvoja Rače na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 302.450,45 Eur. 

 

 

13. mája 2019 

Ing. Peter Semanco 


