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 V zmysle uznesenia č. 13 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

zo dňa 15. decembra 2020, predkladá finančné oddelenie informáciu o vykonaných 

rozpočtových opatreniach za prvý štvrťrok 2021. 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 

v sume 234 757 € a zvýšenie kapitálových príjmov a výdavkov v sume 4 668 € na 

základe poukázania prostriedkov v sume 239 425 € čo predstavuje refundáciu nákladov miest 

a obcí Zachráňme spolu životy (COVID) za vykonanie testov a s tým súvisiacich nákladov za 

obdobie 22.3. - 4.4.2021 

- zvýšenie bežných príjmov a finančných operácií v sume 5 000 € v podprograme 6.3 – 

Kultúrne podujatia sa realizovalo na základe vrátenia nevyčerpanej dotácie poukázanej FPU 

na Večer autentického folklóru v roku 2020. Výdavky v predchádzajúcom období neboli 

rozpočtované z dôvodu pandémie 

- zvýšenie bežných príjmov a výdavkov v podprograme 10.5 – Prenesený výkon štátnej 

správy sa realizovalo v sume 800 € na základe poukázanej dotácie MPSVaR SR pre pani 

Ľ.Ištókovú na úhradu jej nákladov za ubytovanie, školné a stravovanie dieťaťa v MŠ. 

- zvýšenie bežných príjmov a výdavkov v podprograme 7.4.2 – Ostatná činnosť v sume 

32 093 € bolo realizované z dôvodu potreby pokrytia výdavkov za spotrebu energií, vodného, 

stočného a tepla v prenajatej budove a objektoch na ulici O.Štefanka 2. Zvýšenie rozpočtu 

príjmov sa realizovalo na základe refundácie Hl.mesta SR za údržbu verejných priestranstiev 

za rok 2020 

- zvýšenie bežných príjmov a výdavkov v podprograme 7.4.2 – Ostatná činnosť v sume 16 

021 € a 4.1.1 – oprava a obnova komunikácií v sume 600 € bolo realizované z dôvodu potreby 

pokrytia zvýšených výdavkov za materiál, PHM a servis dopravných prostriedkov v objekte 

na ulici O.Štefanka 6. Zvýšenie rozpočtu príjmov sa realizovalo na základe refundácie 

Hl.mesta SR za údržbu verejných priestranstiev za rok 2020 

- zvýšenie bežných príjmov a výdavkov v podprograme 7.3.1 – Údržba a čistota verejných 

priestranstiev v sume 320 € sa realizovalo na základe poskytnutia grantu od Nadácie Pontis na 

projekt „Spolupráca“ 

- zvýšenie bežných príjmov a výdavkov v podprograme 10.1 – Starostlivosť o seniorov 

v sume 600 € sa realizovalo na základe poskytnutia grantu od Nadácie Henkel na 

projekt „Konečne spolu“ 



- zvýšenie bežných príjmov a výdavkov v podprograme 2.2 – Úrad ako podpora sa realizovalo 

v sume 584 555 € na základe poukázania prostriedkov na refundáciu nákladov miest a obcí 

Zachráňme spolu životy (COVID) za vykonanie testov a s tým súvisiacich nákladov za 

obdobie 5.4. – 16.5.2021 

- úprava rozpočtu znížením bežných výdavkov z podprogramu 5.4 – Riadenie kvality 

vzdelávania v sume 123 496 € sa realizovala z dôvodu dofinancovania osobných výdavkov na 

asistenta učiteľa s vývinovými poruchami v podprograme 5.5 – organizácie ZŠ za obdobie 1-8 

2021 

- úprava rozpočtu bežných výdavkov bola realizovaná na základe požiadavky poslancov MZ 

z programu 1.1 v sume 6 507 € na internetové zabezpečenie organizácie SSSP (posl.pr. 

I.Halma 4507 €), (posl.pr. M.Makovníkovej Mosnej v sume 2 000 €) pre MKP na publikáciu 

Novodobá Petržalka 

- úprava rozpočtu kapitálových výdavkov bola realizovaná na základe požiadavky poslancov 

MZ z programu 1.1 v sume 19 685 € na osadenie dodania pletiva plotu  (posl.pr. M.kozákovej 

1052 €),  (posl.pr. J.Karmana 4551 €) na rekonštrukciu VDI na Belinského ul. (L.Ovečkovej 

3500 € a P.Škapíka 3500 €) na rekonštrukciu Holubice mieru, (J.Kríža 5000 €) na realizáciu 

osadenia solárnych lámp do výbehu psov na Wolkrovej ul. (B.Sepšiho 2082 €) pre SSSP na 

vozíky 

- úprava rozpočtu presunom bežných výdavkov z rezervy MČ z podprogramu 5.3.1 – Projekt 

zlepšenia technického stavu budov v sume 8 907 € sa realizoval z dôvodu zabezpečovania 

financovania pilotného projektu „Petržalská zdravá škola“ na osobné výdavky pre jedného 

zamestnanca pre ZŠ Dudova 

- úprava rozpočtu pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka bola realizovaná v zmysle IRA 

2018_09_SME. Úpravou sa zvyšuje transfer v sume 3 678 € pre SSSP pre novoprijatých 

zamestnancov Opatrovateľskej služby po ukončení skúšobnej doby, ktorým vznikol nárok na 

náborový príspevok 

- úpravou rozpočtu sa zvýšili bežné príjmy a výdavky v podprograme 1.4 – Stratégia 

a riadenie projektov v poukázanej sume 217 104,87 € od medzinárodnej organizácie na 

projekt niCe life 1 a 2 záloha. Z poukázaných prostriedkov sa realizovali prevody partnerom 

a zostatok prostriedkov v sume 33 334,67 sa upravil rozpočet výdavkov na základe 

skutočnosti 

- úpravou rozpočtu sa zvýšili kapitálové príjmy z dotácie ŠR na rozvojový projekt „Zlepšenie 

vybavenia školských jedální pri ZŠ Gessayova a zároveň sa zvýšili na podprograme 5.2.4 pre 

ZŠ Gessayuvu kapitálové výdavky 

-  úprava rozpočtu kapitálových výdavkov bola realizovaná na základe požiadavky poslanca 

MZ P.Hochschornera  z programu 1.1 v sume 5 600 € na zabezpečenie rekonštrukcie 

schodiska pre ZŠ Pankúchovu v podprograme 5.2.8 

-  úprava rozpočtu bežných výdavkov bola realizovaná na základe požiadavky poslancov MZ 

z programu 1.1 v sume 14 227 € na krajinnú úpravu pri ZŠ Dudova (posl.pr. M.Repku 3690 

€), pre MKP na projekt Krásy terasy  (posl.pr. L.Ovečkovej 500 €), na úpravu záhonov pre 

SSSP (posl.pr. Ľ.Farkašovskej 1755 €) pre MŠ Lietavskú (posl.pr.L.Bočkajovej 3000 €) 

tienenie na DI Gessayovej realizované na podprograme 7.4.2 (posl.pr. P.Škapíka 400 €) a pre 

ZŠ Nobelovo nám. (posl.pr. M.Šmída  4882 €) 

- úprava rozpočtu bežných výdavkov bola realizovaná na podprograme 2.2 – úrad ako 

podpora v sume  203 948 € poukázanej sumy z roku 2020 na sčítanie obyvateľov a zároveň sa 

zrealizovali vrátené výdavky ako nevyčerpaná dotácia v sume 13 631,63 € 

- úprava rozpočtu bežných výdavkov bola realizovaná z podprogramu 4.1.5 – Parkovanie 

v sume 7 000 € na podprogram 7.4.2 – Ostatná činnosť z dôvodu pokrytia nákladov na 

betónovanie plochy 



- presun bežných výdavkov z podprogramu 7.1 Starostlivosť o zeleň v sume 100 € na 

podprogram 7.3.1 – Údržba a čistota verejných priestranstiev sa realizovala z dôvodu 

zaplatenia trov konania  

- úprava rozpočtu bežných výdavkov bola realizovaná na základe požiadavky poslancov MZ 

z programu 1.1 v sume 15 500 € na úpravu sídliska na Budatínskej (posl.pr. L.Bočkayovej 

5000 €), úpravu priestoru MŠ Gessayovej  (posl.pr. P.Škápika 5000 €), na úpravu priestoru na 

Hánovej ul. (posl.pr. B.Keinert 3000 €) úpravu ZŠ Pankúchovapre realizáciu OSVP 

(posl.pr.M.Kozákovej 500 €) na autorský honorár pre spracovanie knihy História Pertžalského 

futbalu realizované na podprograme 6.3 (posl.pr. J.Fischera 500, I.Halma 500 €, J.Bučana 500 

€, M.Dragúňa 500 €) 

- presun Kapitálových výdavkov z MPVPS 7.4.2 na oddelenie životného prostredia v sume 

10 000 € z dôvodu presunu kompetencií zabezpečenia projektovej dokumentácie v súvislosti 

s rekonštrukciou trhoviska Mlynarovičova 

- presun bežných výdavkov z podprogramov 7.3.2 v sume 5 604 €, 4.1.2 v sume 4 000 €, 

4.1.5 v sume 5 000 € a 4.1.1 v sume 15 000 € na pokrytie nákladov finančného leasingu pre 

nákladné autá ISUZU AVANT MOVANO a ST401C 

- presun bežných výdavkov sa realizoval z podprogramov 7.3.1 v sume 4 800 €, 7.3.2 v sume 

1 500 €, 4.1.5 v sume 18 500 €, na pokrytie nákladov na parkovaciu politiku, nákladov na 

mazivá, palivá, oleje  a na servis vozidiel 

- presun bežných výdavkov z podprogramu 2.2 Úrad ako podpora na podprogram 1.4 – 

Stratégia a riadenie projektov v sume 900 € sa realizoval z dôvodu pokrytia nákladov 

súvisiacich s čerpaním prostriedkov na európske projekty niCe life a klimatické zmeny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa: 25.8.2021 

Vypracovala: Mgr. Hopjáková 


