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

dňa 14.03.2022 
 

Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022 
 

Rozpočet na rok 2022 bol schválený dňa 14.12.2021 uznesením MZ č. UZN 462/14/12/21/P s výškou príjmov a 

výdavkov 24.834.608,- Eur. 

Dňa 08.02.2022 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 1, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením 

č. UZN 497/08/02/22/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 25.154.887,- Eur. 

 

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

posledných týždňoch, resp. ktoré očakávame v najbližšom období. 

 

Príjmy: 

- navýšenie predpokladaných príjmov z dane z príjmov FO, čo nám umožňuje predpokladaný vývoj príjmov 

ako aj skutočnosť za rok 2021 (+48.400 €) na vykrytie navýšenia bežných výdavkov 

- stravné školské jedálne (-152.513 €) - presun z EK 223 v rámci príjmov: +45.482 € na EK 312 (Transfery zo 

ŠR - dotácia na stravu), +107.031 € na EK 453 (Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské) 

- EK 292 (+2.665 €) - Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky; rovnaká výška na strane bežných výdavkov 

v podprograme 8.8. 

- EK 311 (+10.385 €) - Granty bežné školské (na základe zmlúv o poskytnutí finančných darov grantov 

spolufinancovaní súťaží PdF UK Bratislava); rovnaká výška na strane bežných výdavkov v podprograme 8.2. 

(+4.039 €) a podprograme 8.3. (+6.346 €) 

- EK 312: 

▪ Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne (+126.476 €); rovnaká výška na strane bežných výdavkov 

v podprograme 8.3. 

▪ Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne (+55.518 €); rovnaká výška na strane bežných výdavkov 

v podprograme 8.3. 

▪ Transfery zo ŠR - školstvo MŠ (+125.308 €); rovnaká výška na strane bežných výdavkov 

v podprograme 8.2. 

▪ Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy (-13.472 €); rovnaká výška na strane bežných 

výdavkov v podprograme 8.3. 

- EK 322 (+184.621 €); rovnaká výška na strane kapitálových výdavkov v podprograme 3.5.10. - NKD 

vzduchotechnika (podmienené dotáciou) 

- EK 45x: 

▪ navýšenie čerpania FRR ako vykrytie navýšenia kapitálových výdavkov (+81.300 €) - viď. 

kapitálové výdavky 

▪ čerpanie RF (+32.675 €) na opravu hav. stavu bytu po požiari v ubytovni 

▪ nespotrebovaná dotácia zo ŠR z roku 2021 na mimoriadne odmeny (13.723 €) pre sociálny oblasť; 

rovnaká výška na strane bežných výdavkov - vyplatenie v roku 2022 v podprogramoch 13.1., 13.5.1., 

13.11. a 14. 

 

Bežné výdavky: 

Program 2: 

- prvok 2.3.2.: výdavky na „Hody“ (+10.000 €) - kryté navýšením príjmov z DzPFO 

Program 3: 

- prvok 3.5.15.: oprava hav. stavu bytu po požiari v ubytovni (+32.675 €) - kryté na strane príjmov z RF 

- podprogram 3.8.: operatívny lízing VW Caddy (+2.400 €)- kryté navýšením príjmov z DzPFO 

Program 5: 

- podprogram 5.5. - navýšenie pôvodne rozpočtovaných prostriedkov na opravy CO krytov o 20 tis. € z dôvodu 

potreby opráv vzduchotechniky - kryté navýšením príjmov z DzPFO 

Program 6: 

- prvok 6.1.1. - (+10.000 €) zákonná povinnosť odstrániť stavebný odpad, ktorý sme si nechali previezť zo 

športovej plochy Kafendova do „haluzoviska“ na Pri Šajbách - presun z prvku 11.1.1 

Program 7: 

- prvok 7.2.1. - (+15.000 €) rozpočtovaná oprava chodníka pri Stredisku čistoty - kryté navýšením príjmov z 

DzPFO 

Program 8: 

- podprogram 8.3.: rozpočtované prostriedky na opravy kotolne na ZŠ Hubeného (+5.000 €) - kryté navýšením 

príjmov z DzPFO 
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- podprogram 8.4.: presun medzi položkami v rámci podprogramu (+/-39.093 €) 

- podprogram 8.5.: presun medzi položkami v rámci podprogramu (+/-6.389 €) 

- podprogram 8.8.: rozpočtované výdavky na program na Deň učiteľova a príspevok na oslavy 50. výročia 

otvorenia školy ZŠ Hubeného (+2.700 €) - kryté navýšením príjmov z DzPFO 

- ostatné položky v rámci programu 8 - viď text v príjmoch (EK 311 a 312) 

Program 10: 

- podprogram 10.5.: navýšenie rozpočtovaných výdavkov na oslavy 70. výročia vzniku sídliska Krasňany 

(+5.000 €) 

Program 11: 

- prvok 11.1.1.: presun na prvok 6.1.1. (-10.000 €) 

Program 13: 

- podprogram 13.6.: navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na pochovávanie bezprístrešných občanov (+500 

€) - presun z podprogramu 13.12. 

- podprogram 13.12.: presun na podprogramu 13.6. 

- ostatné položky v rámci programu 13 - viď text v príjmoch (EK 45x) 

Program 14: 

- viď text v príjmoch (EK 45x) 

 

Kapitálové výdavky: 

Program 3: 

- prvok 3.5.1.: projektové dokumentácie (+58.800 €) - športový areál ZŠ Plickova), zbrojnica, rekonštrukcia 

elektroinštalácie v ubytovni - kryté z FRR 

- prvok 3.5.10.: viď text v príjmoch (EK 322) 

- prvky 3.5.15. (Ubytovňa): rekonštrukcia elektroinštalácie, navýšenie pôvodného rozpočtu KV o 22 tis. € - 

kryté z FRR 

Program 8: 

- podprogram 8.4.: navýšenie pôv. rozpočtu na zakúpenie univerzálneho robota o 500 € - kryté z FRR 

 

Potreba vykrytia KV z FRR vo výške 81.300 €. 

 

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 25.822.486,- Eur. 

 

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

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022 v predloženom znení, 

výška príjmov rozpočtu je 25.822.486,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 25.822.486,- Eur. 

 

 

marec 2022, Ing. Peter Semanco 


