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1.       

      

Návrh uznesenia 

 

 
MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

schvaľuje 

 

 

úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021 v predloženom znení, výška 

príjmov rozpočtu je 17.498.667,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 17.498.667,- Eur. 

 

 

 

 

2.       

      

Uznesenie MR MZ MČ Bratislava-Rača 

 

 
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

odporúča 

 

 

a) vypustiť z predloženého návrhu rozpočtu sumu 100.000,- Eur na strane príjmov 

v príjmových finančných operáciách ako čerpanie FRR a sumu 100.000,- Eur na strane 

kapitálových výdavkov v podprograme 8.2., 

b) MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača 

na rok 2021 po úprave podľa písm. a), výška príjmov rozpočtu je 17.498.667,- Eur a výška 

výdavkov rozpočtu je 17.498.667,- Eur. 
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3. Dôvodová správa: 

 
Rozpočet na rok 2021 bol schválený dňa 15.12.2020 uznesením MZ č. UZN 314/15/12/20/P s výškou príjmov a 

výdavkov 16.736.699,- Eur. 

Dňa 30.03.2021 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 1, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim 

uznesením č. UZN 357/30/03/21/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 17.424.726,- 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 daní z príjmov fyzických osôb podľa aktuálneho odhadu MF SR pre rok 2021 (+13.500 

€) 

- nespotrebované stravné za rok 2020 - presun na príjmové finančné operácie (postupy účtovania) vo výške 

81.302  Eur 

- transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne - navýšenie na základe zverejnených normatívov na rok 

2021 - rovnaká výška na strane bežných výdavkov v programe 8 (997 €) 

- účelová dotácia z magistrátu na športoviská na Hubeného a v MŠ Cyprichova (45 tis. €) 

 

Bežné výdavky: 

Program 1: 

- presun vo výške 5.000,- Eur z podprogramu 1.8. do podprogramu 11.6. (64x - poskytnuté dotácie 

vinohradníctvo) 

- presun vo výške 2.000,- Eur z podprogramu 1.8. do podprogramu 8.8. (64x - poskytnuté dotácie - 

školstvo) 

- presun vo výške 2.000,- Eur z podprogramu 1.8. do podprogramu 10.7. (64x - poskytnuté dotácie kultúra) 

Program 3: 

- predpokladané výdavky na búranie objektu pri železnici (13.500 €) 

Program 8: 

- podľa textu v príjmoch 

- presun vo výške 2.000,- Eur z podprogramu 1.8. do podprogramu 8.8. (64x - poskytnuté dotácie - 

školstvo) 

Program 10: 

- presun vo výške 2.000,- Eur z podprogramu 1.8. do podprogramu 10.7. (64x - poskytnuté dotácie kultúra) 

Program 11: 

- dokúpenie sáčkov na psie exkrementy - presun z programu 11.1.1. (1.600 €) 

- presun vo výške 5.000,- Eur z podprogramu 1.8. do podprogramu 11.6. (64x - poskytnuté dotácie 

vinohradníctvo) 

 

Kapitálové výdavky: 

Program 3: 

- klimatizácia v sobášnej sieni (3.500 €), pozn.: úpravy rozpočtovaných výdavkov na klimatizáciu vo 

viacerých programoch bez zmeny (dopadu) na schválený rozpočet na klimatizáciu (zmeny podľa 

skutočného nacenenia) 

Program 8: 

- klimatizácia MŠ Cyprichova a MŠ Barónka (3.550 € - podľa pozn. v programe 3) 

- rekonštrukcia športoviska MŠ Cyprichova - z účelovej dotácie (19.800 €) 

- klimatizácia ZŠ Hubeného (-7.100 € - podľa pozn. v programe 3) 

- klimatizácia ZŠS pri MŠ Tbiliská (700 € - podľa pozn. v programe 3) 

- klimatizácia ZŠS pri ZŠ Hubeného (-4.750 € - podľa pozn. v programe 3) 

Program 9: 

- rekonštrukcia športoviska Hubeného - z účelovej dotácie (25.200 €) 

Program 13: 

- klimatizácia v zar. starostrivosti o deti do 3 rokov (4.100 € - podľa pozn. v programe 3) 

 

 

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 17.498.667,- Eur. 



  

5. Stanoviská stálych komisií    
materiál: Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021 
    

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a 

majetková  

odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu 

rozpočtu na rok 2021 v predloženom znení s následnými 

úpravami: 

- presun vo výške 5.000,- Eur z podprogramu 1.8. do 

podprogramu 11.6. (64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo), 

- presun vo výške 2.000,- Eur z podprogramu 1.8. do 

podprogramu 8.8. (64x - poskytnuté dotácie - školstvo), 

- presun vo výške 2.000,- Eur z podprogramu 1.8. do 

podprogramu 10.7. (64x - poskytnuté dotácie kultúra), 

výška príjmov rozpočtu je 17.598.667,- Eur a výška výdavkov 

rozpočtu je 17.598.667,- Eur. 

A  

Komisia životného 

prostredia, výstavby, 

územného plánu a 

dopravy 

  

 

Komisia školská, 

kultúrna, športová a pre 

podporu podnikania a 

vinohradníctva 

   

Komisia sociálna a 

bytová  
  

 

 

 


