
Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača dňa 07.06.2021 

 

Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020. 

 

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 2020 do 

záverečného účtu. 

Záverečný účet musí byť predložený na rokovanie MZ do 30.6. Stanovisko miestnej kontrolórky k 

záverečnému účtu za rok 2020 nám bolo doručené dňa 03.06.2021 a správa audítora k riadnej účtovnej 

závierke za rok 2020 nám bola doručená dňa 03.06.2021. 

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) zobrať na vedomie Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2020 

 

b) zobrať na vedomie Správu nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky 

k 31.12.2020 mestskej časti Bratislava-Rača 

 

c) schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020 bez 

výhrad 

 

1. schvaľuje prebytok z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 1.509.045,94 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 419.020,26 Eur na upravený prebytok 

1.090.025,68 Eur, 

2. záporný zostatok z finančných operácií vo výške 957.872,54 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, finančné vysporiadať  prebytkom bežného 

a kapitálového hospodárenia. 

3. prerozdelenie konečného prebytku hospodárenia v sume 132.153,14 Eur stanoveného podľa 

bodov 1 a 2 nasledovne: 

3.1. do rezervného fondu vo výške 105.275,09 Eur; 

3.2. do fondu rozvoje Rače v sume 26.878,05 Eur. 
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Ing. Peter Semanco 


