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1.       

      

Návrh uznesenia 

 

 
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

odporúča 

 

 

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021 v predloženom znení, 

výška príjmov rozpočtu je 18.359.764,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 18.359.764,- Eur. 
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2. 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. 

Dňa 19.04.2021 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 2: 

číslo 

opatrenia 
funkčná klasifikácia 

ekonomická 

klasifikácia 
suma (Eur) poznámka 

2. príjmy 311 5 000 Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019 

19.4.2021 0820 (program 10.4.1.) 633009/04 5 000   

  0912 (program 8.3.) 635006/091020 -4 888 Čl. 6 ods. 5 písm. a) Smernice č. 4/2019 

  0810 (program 9.4.) 637004 -912   

  0810 (program 9.4.) 717002/1601 5 800   

  príjmy 322005 3 444 Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019 

  0451 (program 7.2.1.) 716 3 444   

Výška príjmov a výdavkov na sumu 17.433.370,- Eur 

Dňa 04.05.2021 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 3, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim 

uznesením č. UZN 371/04/05/21/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 17.498.667,- Eur. 

Dňa 29.06.2021 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 4, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim 

uznesením č. UZN 414/29/06/21/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 17.702.773,- Eur. 

Dňa 19.04.2021 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 5: 

5. príjmy 221004/44 01 18 207 Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019 

  príjmy 453/61 3 730   

1.7.2021 0620 (program 11.2.1.) 637004/61 21 937   

Výška príjmov a výdavkov na sumu 17.724.710,- Eur 

Dňa 28.09.2021 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 6, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim 

uznesením č. UZN 439/28/09/21/P, ktorým schválilo 

a) úpravu rozpočtu na rok 2021 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 18.232.680,- Eur a výška 

výdavkov rozpočtu je 18.232.680,- Eur, 

b) čerpanie Fondu rozvoja Rače z časti vytvorenej z príjmov z miestneho poplatku za rozvoj vo výške 230.000,- 

eur na rekonštrukciu strechy Koloničovej kúrie. 

Dňa 02.11.2021 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 7, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim 

uznesením č. UZN 455/02/11/21/P, , ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 18.232.680,- Eur. 

Dňa 03.11.2021 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 8: 

8. príjmy 312008 2 000 Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019 

  1020 (program 13.1.) 633006/03 1 000   

3.11.2021 1020 (program 13.11.) 633006/060118 1 000   

 

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

posledných týždňoch, resp. ktoré očakávame v najbližšom období. 

 

Príjmy: 

- Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne (rovnaká výška na strane výdavkov) 

- Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne (rovnaká výška na strane výdavkov) 

- Transfery zo ŠR - školstvo MŠ (rovnaká výška na strane výdavkov) 
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Výdavky: 

Na základe aktuálneho vývoja a skutočnosti presúvame výdavky medzi programami, ale bez ich celkové 

navýšenia. 

Program 1: 

- podprogram 1.5. - navýšenie o 15 € - presun z 3.5.15. 

Program 3: 

- prvok 3.5.1. - presun 300 € na 4.2., presun 3.000 € na 11.1.1. 

- prvok 3.5.1. - navýšenie o 1.600 € - presun z 3.5.8. 

- prvok 3.5.5. - presun 2.000 € na 3.8., 1.600 € na 3.5.1., 15.000 € na 14. 

- prvok 3.5.15. - presun 15 € na 1.5., 6.900 € na výdavkové finančné operácie na fin. lízing 

- podprogram 3.8. - presun 2.000 € z 3.5.8. 

Program 4: 

- podprogram 4.2. - 300 € presun z 3.5.1. 

- podprogram 4.3. - presun 430 € na 4.4.1. 

- prvok 4.8.1. - presun 900 € z 4.9. 

- podprogram 4.9. - presun 500 € na 4.11., 900 € na 4.8.1., 5.600 na 11.1.1. 

- podprogram 4.11. - presun 500 € z 4.9. 

Program 8: 

- v zmysle údajov v príjmoch 

- podprogram 8.8. - 4.200 € na 11.1.1. (400 €), na 13.1. (1.500 €), na 13.5.1. (900 €), na 13.11. (1.400 €) 

Program 11: 

- prvok 11.1.1. - presun 9.000 € z 3.5.1. a 4.9. 

Program 13: 

- podprogram 13.1. - presun 1.500 € z 8.8. 

- prvok 13.5.1. - 900 € presun z 8.8. 

- podprogram 13.11. - presun 1.400 z 8.8. 

Program 14: 

- presun 15.000 € z 3.5.5. 

 

Výdavkové finančné operácie: 

- obstaranie pre stredisko čistoty - finančný lízing MULTICARA M27 - zníženie bežných výdavkov 

v programe 3 

 

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 18.359.764,- Eur.



  

4. 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 po vykonaní úprav, výška príjmov 

rozpočtu je 18.359.764,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 

18.359.764,- Eur  

A  

Komisia životného 

prostredia, výstavby, 

územného plánu 

a dopravy 

  

 

Komisia školská, 

kultúrna, športová a pre 

podporu podnikania 

a vinohradníctva 

   

Komisia sociálna a 

bytová  
  

 

 

 


