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Informácia pre miestne zastupiteľstvo o vykonaných rozpočtových opatreniach  

v prvom štvrťroku 2022 

 

V zmysle uznesenia č. 473 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  

zo dňa 14. decembra 2021 predkladá finančné oddelenie informáciu o vykonaných 

rozpočtových opatreniach za prvý štvrťrok 2022. Rozpočtové opatrenia sa vykonávali 

v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov. 

 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA: 

- úprava rozpočtu realizovaná z dôvodu zapojenia zostatkov finančných prostriedkov 

z predchádzajúcich rokov – nevyčerpaná dotácia z roku 2020 na revitalizáciu Šrobárovho 

námestia na podprograme 9.3 – Obnova a údržba majetku v sume 14 833 €; 

- zvýšenie príjmov a bežných výdavkov na prvku 7.3.1 – Údržba a čistota verejných 

priestranstiev vo výške 31 317 € na pokrytie nákladov za odpad „Zberného dvora“; 

- zvýšenie bežných príjmov a výdavkov na podprograme 5.7 – Školský úrad z dôvodu 

zapojenia dotácie z roku 2021 vo výške 1 421 €; 

- úprava bežných výdavkov na podprograme 5.4 – Riadenie kvality vzdelávania  

v sume 75 954 € z dôvodu dofinancovania osobných výdavkov na asistenta učiteľa detí 

s vývinovými poruchami pre organizácie ZŠ za obdobie január – apríl 2022; 

- úprava rozpočtu príjmov a výdavkov realizovaná na základe oznámenia rozpisu rozpočtu  

na rok 2022 Hlavného mesta SR Bratislavy na prenesené kompetencie na úseku školstva vo 

výške 1 279 728 €; 

- zvýšenie príjmov na základe oznámenia Hlavného mesta SR Bratislavy na nenormatívne 

výdavky pre ZŠ vo výške 19 746 €; 



- úprava rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov na základe požiadaviek poslancov 

z podprogramu 1.1 v sume 4 800 € na zážitkové vzdelávanie pre ZŠ Pankúchova,  

ZŠ Turnianska, ZŠ Dudova a ZŠ Černyšovského (poslankyňa Makovníková Mosná),  

v sume 7 280 € na zážitkové vzdelávanie pre ZŠ Pankúchova (poslankyňa Palúchová),  

v sume 2 880 € na zážitkové vzdelávanie pre ZŠ Budatínska (poslankyňa Bočkayová),  

v sume 4 400 € na obnovu brány v školskom areáli pre ZŠ Holíčska (poslankyňa Farkašovská), 

v sume 8 000 € (poslanec Uhlár) a 10 000 € (poslanec Sepši) na obnovu priestorov šatne  

pre ZŠ Černyšovského, vo výške 967 € na zhotovenie okna Romanova 44 JD SR (poslankyňa 

Jančoková), v sume 2 500 € na projekt spoločne EKO pre Miestnu knižnicu Petržalka 

(poslankyňa Hrehorová), v sume 2 940 € na nákup IT tabule pre ZŠ Pankúchova (poslanec 

Dragun) a v sume 5 000 € na obnovu priestorov šatne ZŠ Černyševského (poslanec Petrovič); 

- úprava rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 130 000 € na základe oznámenia Hlavného 

mesta SR Bratislavy o dotácii pre ZŠ Pankúchova na odstránenie havarijného stavu statiky 

v priestore sociálnych zariadení objektu B1; 

- presun bežných výdavkov na základe požiadaviek poslancov z podprogramu 1.1 v sume 941 

€ na Lúky vďaky pri jazere Malý Draždiak (poslanec Šesták), v sume 944 € na výmenu oblúk. 

výlezu na hernom prvku VDI Budatínska (poslankyňa Bočkayová) a v sume 4 700 € na 

výmenu okien a vchodových dverí JD SR Romanova (poslankyňa Jančoková); 

- presun bežných výdavkov z prvku 7.4.2 – Ostatná činnosť  vo výške 10 500 €  

na prvok 4.1.1 – Oprava a obnova komunikácií (3 000 €), 4.1.5 – Parkovanie (1 000 €),  

7.1 – Starostlivosť o zeleň (5 500 €), 7.3.1 - Údržba a čistota verejných priestranstiev (1 000 €) 

na zabezpečenie rozpočtového krytia na výdavky spojené s nákupom všeobecného 

materiálu, služieb a paliva; 

- presun kapitálových výdavkov vo výške 45 000 € z podprogramu 11.2 – Ochrana obecného 

majetku na podprogram 7.1 – Starostlivosť o zeleň na zakúpenie strojov pre potreby 

oddelenia správy verejných priestranstiev na zabezpečenie údržby zelene; 

- presun kapitálových výdavkov vo výške 4 061 € z prvku 7.3.1 -  Údržba a čistota verejných 

priestranstiev na prvok 5.3.1 – Projekt Zlepšenie technického stavu budov na zabezpečenie 

úhrady na zakúpenie basketbalových košov na ZŠ Dudova; 

 

V Bratislave dňa 20. apríla 2022 

Vypracovala: Bc. Simona Orgoňová 


