Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 25.9.2018

Informácia pre miestne zastupiteľstvo o vykonaných rozpočtových opatreniach v druhom
štvrťroku 2018

V zmysle uznesenia č. 401 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka zo dňa 12. decembra 2017, predkladá finančné oddelenie informáciu o vykonaných
rozpočtových opatreniach za druhý štvrťrok 2018. Rozpočtové opatrenia sa vykonávali
v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov.
Rozpočtové opatrenia:
- presun bežných výdavkov v sume 4 000 € z prostriedkov dotácie ŠR vyčlenených na opravy
školských budov na prvku 5.3.1 – Projekt zlepšenie technického stavu budov, sa realizoval
na zabezpečenie kamerového monitoringu kanalizácie a na obnovu podlahovej krytiny v ZŠ
Pankúchova v prvku 5.2.8
- úprava rozpočtu bežných príjmových finančných operácií a výdavkov organizácií školstva
v celkovej sume 143 735 € bola realizovaná z dôvodu zapojenia do rozpočtu nevyčerpanej
dotácie z roku 2017 zo ŠR na prenesenú kompetenciu školstva
- Presun bežných výdavkov v sume 3 000 € v rámci podprogramu 3.4 – Propagácia mestskej
časti sa realizoval na základe rozhodnutia o zmene zatriedenia výdavkov z oddelenia
vnútornej správy a informatiky 0911 na stredisko oddelenia komunikácie 1801
- presun bežných výdavkov v sume 20 000 € z podprogramu 8.1 – Urbanistické štúdie
a územné plány zón na prvok 4.1.5 – Parkovanie sa realizoval na základe uznesenia MZ č.
465 zo dňa 24.4.2018 na vypracovanie dopravnej analýzy a vykonanie stavebnej uzávery
- úprava rozpočtu príjmov a výdavkov bola zrealizovaná v zmysle Uznesenia MZ MČ č. 488
zo dňa 29.5.2018
- presun kapitálových výdavkov vo výške 6 712 € z prvku 5.3.1 – Projekt zlepšenie
technického stavu budov na podprogram 5.6 – Školské stravovanie v základných školách bol
realizovaný za účelom zvýšenia kapitálových výdavkov na zakúpenie varného kotla do
školskej kuchyne ZŠ Turnianska, ktorá bola schválená uznesením MZ č. 488 zo dňa
29.5.2018
- úpravou rozpočtu presunom bežných výdavkov v sume 8 805 € sa znížili výdavky na prvku
5.3.1 – Projekt zlepšenie technického stavu budov a zvýšili sa osobné výdavky na

podprogramoch 5.5 – Podpora voľno časových aktivít v ZŠ, 5.6 – Školské stravovanie v ZŠ
a na prvku 5.1.1 – Materské školy v zmysle Smernice č. IRA_2017_03_SME o poskytovaní
náborového príspevku pre nových zamestnancov ZŠ a MŠ
- presunom rozpočtu kapitálových výdavkov z prostriedkov MÚ v sume 15 000 € z prvku
6.4.2 – Rozvoj športu na prvok 5.1.1 – Materské školy sa zabezpečili výdavky na priority MČ
– revitalizáciu školského dvora MŠ Haanova 9
- úprava rozpočtu bola schválená a realizovaná v zmysle uznesenia MZ č. 507 zo dňa
26.6.2018 návratná finančná výpomoc pre BPP s.r.o vo výške 35 000 € z prostriedkov
fezervného fondu MČ
- zvýšením finančných príjmových operácií a výdavkov rozpočtu MČ na rok 2018 v celkovej
sume 4 764 € sa zapojili nevyčerpané prostriedky minulých rokov zo ŠR účelovo určené na
vyplácanie prídavkov na dieťa v podprograme 10.5 – Prenesený výkon štátne správy
v sociálnej oblasti
- zvýšenie príjmov a výdavkov v sume 30 € na prvku 7.3.1 – Údržba a čistota verejných
priestranstiev, sa realizovalo na základe poskytnutého Grantu od Nadácie Pontis na projekt
Dobrovoľnícko-enviromentálne aktivity v Petržalke
- zvýšenie príjmov a výdavkov v sume 3 000 € na podprograme 6.3 – Kultúrne podujatia sa
realizovalo na základe zmluvy medzi MČ Bratislava-Petržalka a Nadáciou Veolia Slovensko
o poskytnutí Grantu na realizáciu kultúrno-spoločenského podujatia Dni Petržalky 2018
- presun bežných výdavkov v sume 70 € z podprogramu 1.4 – Stratégia a riadenie projektov
na prvok 5.3.2 – Rozvoj kapacít MŠ sa realizoval na úhradu nákladov za elektrickú energiu
pre budovu MŠ Vyšehradská do doby odovzdania budovy do správy Strediska služieb školám
a školským zariadeniam
- presun výdavkov z kapitálových na bežné v sume 689 € v rámci prvku 7.3.2 – Starostlivosť
o psov, sa realizoval z dôvodu úhrady nákladov na opravu poškodeného oplotenia výbehu
psov na Wolkrovej ulici, ktoré vzniklo následkom havárie automobilu
- presun bežných výdavkov v sume 509 € z podprogramu 1.4 – Stratégia a riadenie projektov
na prvok 5.3.2 – Rozvoj kapacít MŠ sa realizoval na úhradu nákladov za tepelnú energiu pre
budovu MŠ Vyšehradská do doby odovzdania budovy do správy Strediska služieb školám
a školským zariadeniam
- presun bežných výdavkov v sume 70 € z podprogramu 1.4 – Stratégia a riadenie projektov
na prvok 5.3.2 – Rozvoj kapacít MŠ sa realizoval na úhradu nákladov za elektrickú energiu
pre budovu MŠ Vyšehradská do doby odovzdania budovy do správy Strediska služieb školám
a školským zariadeniam
- presun bežných výdavkov v sume 13 600 € z prvku 7.3.1 - Údržba a čistota verejných
priestranstiev sa realizoval z dôvodu revitalizácie areálov vo vybraných MŠ na prvku 7.2.1 –
Projekt revitalizácie predzáhradiek v sume 10 000 € a na zazmluvnenú údržbu zelene v sume
3 600 € na podprograme 7.1 – Starostlivosť o zeleň
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