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 V zmysle uznesenia č. 13 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
zo dňa 5. februára 2019, predkladá finančné oddelenie informáciu o vykonaných 
rozpočtových opatreniach za tretí štvrťrok 2019. Rozpočtové opatrenia sa vykonávali 
v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov.  
 
Rozpočtové opatrenia: 
 
- zvýšenie bežných príjmov a výdavkov v podprograme 2.2 – Úrad ako podpora sa realizovalo 
na základe  poukázania finančných prostriedkov v sume 5 506,70 € prostredníctvom 
Okresného úradu na dofinancovanie volieb do Európskeho parlamentu 
- zvýšenie bežných príjmov a výdavkov v podprograme 2.2 – Úrad ako podpora sa realizovalo 
na základe  poukázania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
Okresného úradu na dofinancovanie 1. kola volieb prezidenta v sume 14 433  € 
- zvýšenie bežných príjmov a výdavkov v podprograme 2.2 – Úrad ako podpora sa realizovalo 
na základe poukázania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
Okresného úradu na dofinancovanie  2. kola volieb prezidenta v sume 10 026  € 
- úprava rozpočtu bežných výdavkov v sume 19 200 € znížením z prvku 5.3.1 – Projekt 
zlepšenia technického stavu budov sa zvýšil rozpočet bežných výdavkov základným školám 
na nákup školského nábytku z dôvodu predpokladaného nárastu počtu žiakov v nasledovnom 
školskom roku. Pre ZŠ Holíčsku v prvku 5.2.5 činí úprava rozpočtu sumu 3 300 €, pre ZŠ 
Nobelovo nám. v prvku 5.2.7 činí úprava rozpočtu sumu 4 200 €, pre ZŠ Prokofievovu 
v prvku 5.2.9 činí úprava rozpočtu sumu 5 400 € a pre ZŠ Turniansku v prvku 5.2.9 činí 
úprava rozpočtu sumu 6 300 €. Presun prostriedkov bol zrealizovaný z rezervy štátneho 
rozpočtu     
- úpravou rozpočtu znížením bežných výdavkov oddeleniu kultúry v sume 4 700 € sa zvýšil 
transfer bežných výdavkov Kultúrnym zariadeniam Petržalky na podprograme 6.3 z dôvodu 
zabezpečenia podujatia k 100. Výročiu pripojenia Petržalky k ČSR 
- úpravou rozpočtu znížením kapitálových výdavkov v sume 5 300 € z prvku 5.3.1 - Projekt 
zlepšenia technického stavu budov sa zvýšil transfer KV ZŠ Turnianska na zabezpečenie 
stavebných úprav z dôvodu nárastu počtu žiakov v nasledovnom šk.roku 
- úpravou rozpočtu znížením kapitálových výdavkov v sume 5 300 € z prvku 5.3.1 - Projekt 
zlepšenia technického stavu budov sa zvýšil transfer KV školskej jedálni ZŠ Gessayova 
v programe 5.6 na riešenie havárie z dôvodu nefunkčných rozvodov vody 



- úpravou rozpočtu znížením bežných výdavkov oddeleniu kultúry v podprograme 6.3 v sume 
5 500 € sa zvýšil transfer bežných výdavkov Kultúrnym zariadeniam Petržalky na 
podprograme 6.3  o sumu 5 00 € a Miestnej knižnici o 500 € v podprograme 6.1, z dôvodu 
zabezpečenia podujatia k 100. Výročiu pripojenia Petržalky k ČSR 
- úpravou rozpočtu znížením bežných výdavkov oddeleniu kultúry v sume 600 € sa zvýšil 
transfer bežných výdavkov Kultúrnym zariadeniam Petržalky na podprograme 6.3 z dôvodu 
zabezpečenia podujatia k 100. Výročiu pripojenia Petržalky k ČSR v sume 600 € 
- úprava rozpočtu bola realizovaná v sume 4 589 € znížením výdavkov z prvku 10.6.1 – 
Zariadenie sociálnych služieb,  za účelom zvýšenia osobných výdavkov pre Stredisko 
sociálnych na zvýšenie osobných výdavkov pre nových zamestnancov v zmysle  Smernice č. 
IRA_2018_SME ktorí majú nárok na vyplatenie náborového príspevku  
- úprava rozpočtu bežných výdavkov bola realizovaná znížením z podprogramu 7.1 – 
Starostlivosť o zeleň o 35 000 € a zvýšením transferu pre MP VPS v prvku 4.1.1 – Oprava 
a obnova komunikácií v sume 35 000 € z dôvodu zvýšenia výdavkov spojených 
s vybudovaním dielne na úseku dopravy pre opravy a údržbu dopravných mechanizmov  
- úprava rozpočtu znížením bežných výdavkov v sume 30 000 € z podprogramu 7.1 - 
Starostlivosť o zeleň bola realizovaná z dôvodu zabezpečenia zvýšenia transferu kapitálových 
výdavkov pre MP VPS v prvku 7.4.2 – Ostatná činnosť VPS z dôvodu obstarania kamerového 
systému pre objekty vonkajších priestorov  
- úprava rozpočtu znížením bežných výdavkov a zvýšením na kapitálové výdavky v rámci 
prvku 3.4 – Propagácia mestskej časti  v sume 5 000 € bola realizovaná z dôvodu nákupu 
grafického návrhu loga Mestskej časti Bratislava-Petržalka a na tvorbu dizajn manuálu  
- úprava rozpočtu znížením bežných výdavkov v sume 33 100 € z prvku 5.3.1 - Projekt 
zlepšenie technického stavu budov a zvýšením na kapitálové výdavky v podprograme 9.3 – 
Obnova a údržba majetku bola realizovaná z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov 
na zakúpenie elektromobilu pre potreby MČ, ktoré budú čiastočne refundované 
z Enviromentálneho fondu  
- úprava rozpočtu kapitálových výdavkov presunom z prvku 6.4.2 - Rozvoj športu na 
podprogram 7.1 – Starostlivosť o zeleň v sume 50 000 € bola realizovaná z dôvodu nákupu 2 
ks dopravných prostriedkov (univerzálneho nosiča náradia) na celoročné použitie na údržbu 
zelene  
- úprava rozpočtu zníženie bežných výdavkov a presunom na kapitálové výdavky v rámci 
prvku 4.1.2 – Zabezpečenie vyhradeného parkovania bola realizovaná z dôvodu nákupu 
striekacieho systému s príslušenstvom za účelom vodorovného značenia pri realizácii 
parkovacej politiky  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa: 6.11.2019 
Vypracovala: Mgr. Hopjáková 


