
Materiál na rokovanie stálych komisií pri Miestnom zastupiteľstve  

mestskej časti Bratislava-Rača 

 

Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019. 

 

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 2019 do 

záverečného účtu. 

Záverečný účet musí byť predložený na rokovanie MZ do 30.6. V 22-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 dňa 

27.05.2020. 

Správa audítora bude doručená v 24. 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 2019 bez 

výhrad 

 

b) schváliť 
1. schodok z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 625.195,38 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 upravuje o 

nevyčerpané prostriedky v celkovej sume 140.176,36 Eur, z toho: zo ŠR 70.812 Eur z roku 2019, 

príjem stravného v sume 67.364,36 Eur z roku 2018 a o prijaté zálohy v sume 2.000,00 Eur na 

upravený schodok 765.371,74 Eur, 

2. kladný zostatok z finančných operácií vo výške 1.060.780,71 Eur zistený podľa §10 ods. 3 písm. 

c) 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 prijaté zábezpeky v sume 

24.480,00 Eur na upravený kladný zostatok 1.036.300,71 Eur, 

3. celkové vysporiadanie upraveného schodku z bežného a kapitálového hospodárenia stanoveného 

podľa bodu 1 z finančných operácií stanovených podľa bodu 2,  

4. prerozdelenie prebytku hospodárenia v sume 270.928,97 Eur stanoveného podľa bodu 3 

nasledovne: 

4.1. do rezervného fondu čerpané prostriedky z dôvodu havarijnej situácie v roku 2019 vo výške 

19.727,71 Eur; 

4.2. do rezervného fondu v zmysle §15, ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. vo výške 25.121,00 Eur, 

4.3. do fondu rozvoje Rače v sume 226.080,26 Eur. 
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