
1/1 

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

dňa 16.03.2020 
 

Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020 
 

Rozpočet na rok 2020 bol schválený dňa 10.12.2019 uznesením MZ č. UZN 152/10/12/19/P s výškou príjmov a 

výdavkov 14.228.217,- Eur. 

 

Dňa 21.01.2020 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 1, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením 

č. UZN 182/21/01/20/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 14.472.809,- Eur. 

 

Dňa 11.02.2020 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 2, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením 

č. UZN 192/11/02/20/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 14.572.809,- Eur. 

 

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

týždňoch, resp. ktoré očakávame v najbližšom období. 

 

Príjmy: 

- úprava výberu dane z nehnuteľností 

- presun z položky príjem zo stravného školské jedálne na príjmovú položku dotácie na stravu vo výške 

318.766 Eur; nespotrebované stravné za rok 2019 - presun na príjmové finančné operácie (postupy 

účtovania) vo výške 73.011  Eur  

- úprava školských transferov a grantov podľa skutočnosti - v rovnakej výške na strane bežných 

výdavkov 

- vrátenie časti nespotrebovanej dotácie na denný stacionár za rok 2019 

- zostatok finančných prostriedkov za rok 2019 - prenesené kompetencie školstvo vo výške 70.812 Eur - 

rovnaká suma na strane bežných výdavkov 

- nespotrebovaná časť dotácie na DI MŠ Tbiliská 

 

Bežné výdavky: 

Program 1: 

- úprava mzdy a odvodov starostu a MK podľa skutočnej priemernej mzdy za rok 2019 a následná 

úprava odmien poslancov MZ 

Program 3: 

- presun materiálových položiek z prvku správa budov pre potreby školského úradu na 8.8. 

- dofinancovanie výdavkov na odstránenie havárie potrubia na ZS Hubeného 

Program 5: 

- navýšenie výdavkov spojených s materiálovým zabezpečením DHZO 

Program 6: 

- navýšenie výdavkov z dôvodu oneskorenej fakturácie za likvidáciu odpadu za 12/2019 

Program 8: 

- úprava školských transferov a grantov podľa skutočnosti - v rovnakej výške na strane príjmov 

- prenesené kompetencie nespotrebované v r. 2019 - v rovnakej výške na strane príjmov 

- presun medzi položkami v rámci programu (z výdavky na potraviny na dotácie na stravu) 

- presun materiálových položiek z prvku správa budov pre potreby školského úradu na 8.8. 

Program 11: 

- materiál do plánovanej letnej čitárne v obecnej záhrade 

 

Kapitálové výdavky: 

Program 8: 

- úprava podľa skutočne vynaložených výdavkov 

 

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 15.107.057,- Eur. 

 

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

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu na rok 2020 v predloženom 

znení, výška príjmov rozpočtu je 15.107.057,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 15.107.057,- Eur. 

 

marec 2020, Ing. Peter Semanco 


