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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 2022 v predloženom znení, 

výška príjmov rozpočtu je 26.376.190,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 26.376.190,- Eur. 
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2. Dôvodová správa: 

 
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. 

Dňa 29.03.2022 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 2, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením 

č. UZN 516/29/03/22/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 25.877.486,- Eur. 

Dňa 03.05.2022 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 3, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo svojim uznesením 

č. UZN 537/03/05/22/P, ktorým bola upravená výška príjmov a výdavkov na sumu 26.161.266,- Eur. 

Dňa 04.05.2022 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 4: 

4. príjmy (zdroj 11UA) 312001/99 09 23 627 
príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 

6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019) 

4.5.2022 
1070 (program 13.4.2.) - 

zdroj 11UA 
642014/99 09 20 739 Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom 

  
1070 (program 13.4.2.) - 

zdroj 11UA 
642009/99 09 756 

Príspevok na ubytovanie - Nefinančným 

právnickým osobám 

  0660 (program 3.5.15.) 633006/06 01 06 2 132 
Príspevok na ubytovanie - Nefinančným 

právnickým osobám 

  príjmy 311 1 000 
dar účelovo na kultúru - MDD (Čl. 6 ods. 5 

písm. c) Smernice č. 4/2019) 

  0820 (program 10.5.) 633006 1 000 nákup materiálu - hračiek a pod. na MDD 

  príjmy 312001 1 605 
dotácia za testovanie COVID (Čl. 6 ods. 5 

písm. b) Smernice č. 4/2019) 

  0660 (program 3.5.13.) 632002/06 01 16 1 605 vodné, stočné - KS Žarnovická 

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 26.187.498,- Eur 

Dňa 31.05.2022 bolo v kompetencii starostu prijaté rozpočtové opatrenie č. 5: 

5. príjmy (zdroj 11UA) 312001/99 09 40 940 
príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 

6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019) 

31.5.2022 
1070 (program 13.4.2.) - 

zdroj 11UA 
642014/99 09 36 408 Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom 

  
1070 (program 13.4.2.) - 

zdroj 11UA 
642009/99 09 2 470 

Príspevok na ubytovanie - Nefinančným 

právnickým osobám 

  
1070 (program 13.4.2.) - 

zdroj 11UA 
642007/99 09 812 

Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, 

náboženským spoločnostiam a cirkevnej 

charite 

  0660 (program 3.5.15.) 633006/06 01 06 1 250 
Príspevok na ubytovanie - Nefinančným 

právnickým osobám 

Výška príjmov a výdavkov bola upravená na sumu 26.228.438,- Eur 

 

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

posledných týždňoch, resp. ktoré očakávame v najbližšom období. 

 

Príjmy: 

- EK 292: 

▪ príjem z poistného plnenia (+23.925 €) na krytie navýšenia bežných výdavkov 

▪ príjem z vyúčtovania energií školské (+7.417 €) na krytie výdavkov 

- EK 311: granty z PdF UK na spolufinacovanie súťaží a (1.788 €) z nadácie Pontis na obstaranie altánku v MŠ 

Tbiliská (2.450 €) 

- EK 312: 

▪ Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne (+1.298 €); rovnaká výška na strane bežných výdavkov 

v podprograme 8.3. 

▪ Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne (+40.489 €); rovnaká výška na strane bežných výdavkov 

v podprograme 8.3. 

▪ dotácia z BSK (13.000 + 2.385 €) na výsadbu na strane výdavkov vo výške 13.000 v prvku 11.2.1. 

a na „rozhýbeme Raču vo výške 2.385 € v prvku 9.1.1. 

- EK 45x: 

• čerpanie FRR (55.000 €) na krytie navýšenia kapitálových výdavkov (schody Obecná záhrada, KV 

FK Rača a prívod vody MŠ Tbiliská) 
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Bežné výdavky: 

Program 2: 

- prvok 2.3.1. (Vinobranie): vinobranie expres (+3.500 €) 

- podprogram 2.5. (partnerské mestá): navýšenie výdavkov spojených s prípadnou návštevou na vinobraní 

(+5.000 €) 

Program 3: 

- prvok 3.7.1. (interný IS): zavedenie novej web stránky, SW aplikácia pre stavebná úrad (ArcGEo), centrálne 

elektronické doručovanie (+19.056 €) – kryté znížením výdavkov v rámci programu 3 

Program 8: 

- podprogramy 8.2., 8.4., 8.5., 8.6. (originálne kompetencie MŠ, ZŠS pri MŠ a ZŠ, ŠKD) - zvýšenie platovej 

tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1.7.2022 na základe podpísanej vyššej KZ 

zo dňa 14.12.2021 o 3%, týka sa to 179 zamestnancov MŠ, ZŠS pri MŠ a ZŠ a ŠKD - spolu vrátane odvodov 

+31.879 € pre rok 2022 kryté príjmami a znížením bežných výdavkov 

- podprogram 8.2. - presun 6.000 € z príspevku na rekreáciu na zvýšenie príplatkov za zmennosť  

- podprogram 8.2. - výdavky na súťaže (1.188 €) - kryté grantom na strane príjmov  

- podprogram 8.3. (prenesené kompetencie normatívne): +1.298 € - kryté príjmami 

- podprogram 8.3. (prenesené kompetencie nenormatívne): +40.489 € - kryté príjmami 

- podprogram 8.3. - výdavky na súťaže (600 €) - kryté grantom na strane príjmov 

- podprogram 8.3. - na základe vykonaného monitoringu a čistenia kanalizácie v objekte ZŠ Tbiliská bolo 

zistené, že kanalizácia je v havarijnom stave, pre ďalšie používanie je nevyhnutné zrekonštruovať všetky 

revízne kanalizačné šachty a vytvoriť v nich odtokové kynety a opraviť rozbité potrubie smerujúce k WC; tiež 

by sa malo diagnostikovať presné miesto lapolu pri kuchyni (+8.000 €) - kryté znížením výdavkov v rámci 

programu 3 

- podprogram 8.8. - bežné výdavky (+4.017 €) - kryté príjmami z vyúčtovania energií 

Program 9: 

- prvok 9.1.1. (športové aktivity): nákup materiálu na športové aktivity (+2.385 €) - kryté dotáciou z BSK 

Program 11: 

- prvok 11.2.1. (údržba verejnej zelene): služby a nákup materiálu spojený s údržbou verejnej zelene 

(+13.000 €) - kryté dotáciou z BSK 

 

 

 

Kapitálové výdavky: 

Program 3: 

- prvok 3.5.20. (ostatné budovy): FK Rača - športový areál  na Černockého ulici, ktorý je vo vlastníctve HM 

SR v správe MČ prenajatý športovému klubu FK Rača pre účely tréningov, prevádzkovania a účasti vo 

futbalových súťažiach; FK Rača zastrešuje všetky vekové kategórie futbalistov od prípravky /detí/ až po 

mužov; zúčastňujú sa futbalových turnajov a líg v daných kategóriách so skvelými výsledkami; k najväčším 

úspechom patrí postup mužov do II. ligy 11.6.2022, z čoho vyplývajú aj nové povinnosti a podmienky účasti 

na súťaži v zmysle štandardov určených SFZ; obdržali sme žiadosť od FK Rača na pomoc pri dobudovaní 

športoviska na stanovenú úroveň; jedná sa o investície, ktoré budú a ostanú súčasťou športového areálu; ide 

napríklad o stavebné úpravy schodíky - bránka k sektoru hosti, inštalácia - nákup sedadiel, deliace oplotenie, 

sociálne zariadenie, oprava parkoviska a parkoviska pre imobilných a iné....; investícia bude rádovo v 

desiatkach tisíc €; požiadavka FK Rača je spoluúčasť MČ vo výške 30t € na investície – vybudovanie toho 

ktorého investičného prvku, alebo finančná participácia na projekte; nakoľko rozhodnutie o účasti v II. lige 

padlo až v sobotu 11.6.2022 vyhratým zápasom, predkladáme túto zmenu rozpočtu až do MR (30.000 €) - 

kryté čerpaním FRR. 

Program 8: 

- podprogram 8.2.: MŠ Tbiliská altánok - kryté príjmami z grantu presun z 8.3. - klimatizácie v MŠ (+2.450 €) 

- podprogram 8.2.: MŠ Tbiliská - v zmysle schváleného rozpočtu pre rok 2022 je zámer realizovať v areály 

škôlky nový hydrant /zdroj vody/ s následnými zariadeniami, ktorý bude slúžiť pre účely zriadenia napájtka 

pre deti pri hrách na dvore ako aj pripojenie ochladzovacieho rosiča a zalievanie trávnatých plôch; otvorením 

skateparku v blízkosti MŠ Tbiliská, ktorý je intenzívne využívaný, vznikla požiadavka zabezpečenia pitnej 

vody pre športujúce deti a mládež, pričom skatepark nemá vlastné pripojenie na vodu a proces technickej a 

administratívnej realizácie by bol komplikovaný; navrhujeme zriadiť napájatko pre skatepark v hraničnom 

plote medzi skateparkom a MŠ predlžením rozvodov od hydrantu s podružným vodomerom cez areál MŠ 

k plotu; odhadovaná cena realizácie cca. 20t. €. čo predstavuje navýšenie v tejto kapitole o cca. 8 tis. € - kryté 

čerpaním FRR 
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- podprogram 8.4.: MŠ Plickova umývačka riadu - kryté príjmami z vyúčtovania energií (+3.400 €) 

Program 11: 

- prvok 11.2.5 (obecná záhrada): rekonštrukcia schodov (17.000 €) - kryté čerpaním FRR. 

 

Po vykonaní uvedených zmien, rozpočet zostáva vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 26.376.190,- Eur. 

 

 



  

4. Stanoviská stálych komisií    
materiál: Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022 
    

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a 

majetková  

odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu 

rozpočtu na rok 2022 v predloženom znení, výška príjmov 

rozpočtu je 26.328.190,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 

26.328.190,- Eur. 

A  

Komisia životného 

prostredia, výstavby, 

územného plánu 

a dopravy 

  

 

Komisia školská, 

kultúrna, športová a pre 

podporu podnikania 

a vinohradníctva 

   

Komisia sociálna a 

bytová  
  

 

 

 


