MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 27.09.2022

Informácia pre miestne zastupiteľstvo o vykonaných rozpočtových opatreniach
v druhom 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 druhý 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:
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-

-

-

-

rozpočtové opatrenie na programe 11.2 - Ochrana obecného majetku vo výške 17.000 €
(KV) bolo zrealizované z dôvodu pokrytia zvýšených výdavkov na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice. Úpravu príjmov bolo možné zrealizovať zo zvýšených príjmov z prenájmov
stánkov na trhovisku Mlynarovičova, ktoré neboli pôvodne rozpočtované.
Rozpočtové opatrenie na programe 5.7 vo výške 1.421 € je realizované z dôvodu zapojenia
do rozpočtu príjmov a výdavkov dotácie na prenesený výkon - Školský úrad na rok 2021,
ktorá prišla na účet MČ v roku 2022.
Rozpočtové opatrenie, zrealizované na úhradu príspevku na ubytovanie odídencov z
Ukrajiny, na základe nariadenia vlády č. 99/2022 z prostriedkov štátnej dotácie vo výške
200 000 € - program 10.3. - Jednotlivcovi
Rozpočtové opatrenie vo výške 11.000 € je realizované z dôvodu zapojenia nevyčerpaných
finančných prostriedkov z minulých rokov do rozpočtu príjmov a výdavkov - dotácia na
automobil pre rozvoz stravy, podprogram 10.6.1, ktorý využíva Stredisko sociálnych služieb
Petržalka.
Rozpočtové opatrenie vo výške 18.000 € realizujeme z dôvodu zvyšovania cien energií a
poistného. Úpravu príjmov realizujeme zo zvýšených príjmov z prenájmov stánkov na
trhovisku Mlynarovičova, ktoré pôvodne neboli rozpočtované, (programy 9.3. Energie-plyn
a Poistenie a program 11.2 Poistné).
Zvýšenie príjmov a výdavkov zo ŠR za prenesené kompetencie na základe schválenej
dotácie na jednotlivých úsekoch za rok 2022 vo výške 541 €, program 2.2 Tarifný, základný
plat a program 3.2 Všeobecný materiál.
Zvýšenie príjmov a výdavkov - dotácia z BSK na projekt " Oprava holubice mieru " vo výške
7 000 €. Grant z Nadácie Pontis vo výške 140 € a dotácia vo výške 3 000 € z Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre DHZO –
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Petržalka, pre programy 7.3.1 a 11.2, oba Všeobecný materiál, 9.3 – Rutinná a štandardná
údržba.
Úprava rozpočtu sa realizuje na základe oznámenia hl. mesta SR Bratislavy o zvýšení
dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva (list č.j. MAGS
43867/2022-115369). Zvyšujú sa bežné príjmy MČ o 10.150 € a 7.800 € a bežné výdavky
základných škôl na podprograme 5.2 – Vzdelávanie v základných školách o 17.950 €. (ZŠ
Budatínska 600 €, ZŠ Černyševského 3.400 €, ZŠ Dudova 2.400 €, ZŠ Gessayova 1.750 €, ZŠ
Holíčska 7.000 €, ZŠ Lachova 400 €, ZŠ Nobelovo 1.000 €, ZŠ Pankúchova 1.400 €).
Úprava rozpočtu na základe oznámenia hl. mesta SR Bratislavy (list č.j. MAGS43867/2022125650) o zvýšení dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátu - odchodné pre ZŠ
Černyševského vo výške 2 348 €.
Úpravu bežných výdavkov realizujeme z dôvodu presunu finančných prostriedkov vo výške
1.600 € v rámci programu 6.3 - z Referátu kultúry a športu na bežný transfer pre Kultúrne
zariadenia Petržalky, účelovo určené na podporu folklórnych súborov - podujatie Majáles.
Úprava rozpočtu realizovaná na základe požiadaviek poslancov (poslanecké priority) z
programu 1.1 na:
Bežné výdavky vo výške 40 055 €, z toho 34 588 € pre rozpočtové organizácie školstva ZŠ Turnianska Výchovno-vzdelávací proces – inter. vybavenie (Ovečková 3 000 €, Vetrák
3 800 €), vých.-vzdeláv.proces - inter.vybav - žalúzie, sieťky (Ovečková 3 730 €), vých.vzdeláv.proces - zážit. Vzdel a inter. vybavenie (Makovníková Mosná 960 € a 2 500 €); ZŠ
Prokofievova - vých.-vzdeláv.proces - MT vybav. (Karman 4 000 €); ZŠ Nobelovo nám. MT vybavenie - výpočtová technika (Vydra 3 158 €, Kleinert 3 000 €); ZŠ Holíčska obnova voľnočas. priestorov – exteriér (Farkašovská 1 600 €); ZŠ Dudova - vých.vzdeláv.proces - zážit. vzdel. (Makovníková Mosná 960 €); ZŠ Černyšovského - vých.vzdeláv.proces - zážit. vzdel. (Makovníková Mosná 2 880 €); ZŠ Budatínska - vyb.
školského areálu - workout prvky (Farkašovská 5 000 €); okno Jednota dôchodcov
(Jančoková 967 €); zbierka Andrusovova (všetci poslanci, spolu 1 500 €), tlač knihy o
speváckom súbore (Hrehorová 1 000 €, Podhorná 1 000 €); revitalizácia vnútrobloku
Černyševského (Podhorná 1 000 €).
Kapitálové výdavky vo výške 99 863 €, z toho 17 935 € pre rozpočtové organizácie školstva
-- ZŠ Turnianska -tieniaca technika- ext. vybavenie (Ovečková 5 935 €); ZŠ Tupolevova exteriér. Ihrisko – hracie prvky (Hrehorová 6 000 €, Karman 6 000 €); ZŠ Pankúchova –
rekonštrukcia chodníka vo výške 42 800€ - (Sklenková 15 000 €), (Pätoprstá 3 000 €),
(Hochschorner 3 000 €), (Kleinert 3 000 €), (Dragun 3 800 €), (Kozáková 15 000 €) 15 936 €
rekonštrukcia sochy Holubice mieru vo výške 20.000 € (Ovečková 2 335 €), (Škápik 4 000
€), (Cmorej 4 000 €), (Kačírek 3 000 €), (Jančoková 2 601 €), na zvyšok bola použitá dotácia
od BSK - 7 000 €; Projektová dokumentácia-Zelená strecha MŠ (Pätoprstá 10 000 €,
(Hochschorner 10 000 €), Kontajner Draždiak vo výške 3 192 € (Šesták 1 000 €, Bočkayová
1 000 €, Behúl 1 000 €, Hrehorová 192 €).
Úprava rozpočtu na základe oznámenia Hlavného mesta SR Bratislavy (MAGS 43867/2022141641) na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - Príspevok na edukačné
publikácie bez DPH (KZ1P01) v sume 80 588 € a Príspevok na edukačné publikácie - DPH
10% (KZ1P02) v sume 8 059 €.
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Úprava rozpočtu sa realizuje na základe oznámenia Hl. mesta SR Bratislavy (č.j. MAGS
43867/2022-238055) o zvýšení účelovej dotácie na školské potreby pre deti z Ukrajiny v
celkovej výške 11 200 €.
Zvýšenie výdavkov z dotácie sa týka ZŠ Dudova (1 800 €), ZŠ Gessayova (400 €), ZŠ
Holíčska (2 200 €), ZŠ Lachova (2 400 €), ZŠ Pankúchova (1 200 €) a ZŠ Tupolevova
(3 200 €).
Úprava rozpočtu vo výške 5 731 € je realizovaná z dôvodu zapojenia do rozpočtu MČ príjmy
a výdavky v súvislosti s finančnou zbierkou vyhlásenou na základe uznesenia č. 494
Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka zo dňa 27.12.2021 pre ľudí postihnutých
požiarom na Andrusovovej ulici v Bratislave (program 10.3) – Jednotlivcovi.
Úprava rozpočtu sa realizuje na základe listu Hlavného mesta SR Bratislavy
č. j.MAGS43867/2022-291328 - na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva príspevok na špecifiká - školský dig. koordinátor (KZ111) – 10.125 € a príspevok na
edukačné publikácie (KZ111) vo výške 105 210 €.
Úprava rozpočtu na základe oznámenia Hl. mesta SR Bratislavy (č.j. MAGS 43867/2022357901) na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva:
- príspevok na lyžiarsky kurz vo výške 15 450 €,
- príspevok na školské potreby pre deti odídencov z Ukrajiny vo výške 18 800 €.
Rozpočtové opatrenie je realizované na zabezpečenie zvýšenia osobných výdavkov na
náborový príspevok poskytnutý v zmysle smernice mestskej časti č. IRA 2018_09_SME
pre základné školy Pankúchova (1 350 € - program 5.3), Tupolevova (1350 € - program
5.3), Lachova (877 € - program 5.6), Pankúchova (742 € - program 5.6), Tupolevova (877 €
- program 5.6).
Úprava rozpočtu na základe oznámenia Hl. mesta SR Bratislavy (č.j. MAGS 43867/2022376697) na prenesené kompetencie na úseku školstva:
- jazykový kurz pre deti odídencov z Ukrajiny vo výške 3 997 €,
- jazykový kurz pre deti cudzincov - vo výške 878 €.
Presun výdavkov sa realizuje na základe požiadaviek poslancov z poslaneckých priorít z
podpr. 1.1 nasledovne:
- p. Dragun vo výške 1 500 € - hmyzie hotely,
- p. Kačírek vo výške 600 € - Mestská knižnica Petržalka
- p. Šesták vo výške 975 € - Lúka vďaky pri jazere Malý Draždiak.
Presun finančných prostriedkov vo výške 5 227 €, potrebný na zabezpečenie financovania
rozvozu balenej stravy na ZŠ Černyševského a ZŠ Dudovej (program 5.3.1).
Úpravou rozpočtu presúvame časť bežných výdavkov z rozpočtu KZP (účelovo určených na
"Dni Petržalky) vo výške 32 376 € v programe 6.3 na referát kultúry MÚ - na zabezpečenie
kultúrneho podujatia.
Úprava rozpočtu realizovaná na základe schválenej dotácie zo ŠR "dotácia na energie" pre
Stredisko sociálnych služieb Petržalka (pr. 10.6.1) v celkovej výške 8 600 €, z toho 7 250 €
pre Zariadenia opatrovateľskej služby a 1 350 € pre Domov pre rodiny s deťmi.
Presun výdavkov sa realizuje na základe požiadaviek poslancov z poslaneckých priorít z
progr. 1.1.:
Bežné výdavky - p. Surovková (1.300 € nákup kvetináčov), p. Hrehorová (900 € čerpadlo),
p. Vydra a p. Kleinert spolu (7.680 € ZŠ Nobelovo nám.), p. Halmo (5000 € prístupový
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systém MŠ Bohrova);
Kapitálové výdavky - p. Dragun, p. Bučan, p. Jančoková (9 850 € grafická úprava areálu
Hrobákova), p. Sepši (5.000 € ZŠ Černyševského-MT vybav.)
Úprava rozpočtu je realizovaná z dôvodu zabezpečenia dofinancovania osobných výdavkov
na asistenta učiteľa detí s vývinovými poruchami v programe 5.5 vo výške 75 954 €
z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Petržalka.
Na základe oznámenia Hlavného mesta SR Bratislavy č.j. MAGS 43867/2022-393753 o
zvýšení príspevku na školské potreby pre odídencov z Ukrajiny zvyšujeme príjmy zo ŠR vo
výške 200 € pre základnú školu Turnianska.
Presun finančných prostriedkov na program 6.3 Prevádzkové stroje a prístroje vo výške
3 500 € sa realizuje z dôvodu nákupu strojov a zariadení na výrobu popcornu a cukrovej
vaty na podujatiach mestskej časti Bratislava - Petržalka.
Presun finančných prostriedkov vo výške 19 000 € na program 7.3.1 sa realizuje z dôvodu
potreby zabezpečiť obnovu povolení na odber podzemných vôd z 21 studní v MČ Petržalka,
k čomu je potrebné vypracovanie hydrogeologického posudku ku každej studni.
Presun finančných prostriedkov vo výške 12 000 € na program 6.3 sa realizuje z dôvodu
nákupu 2 ks strojov Verma 5 spolu s príslušenstvom, na výrobu malinoviek.
Presun finančných prostriedkov v rámci programu 2.1 z Bežných výdavkov na kapitálové vo
výške 10 000€ na program 2.1 Prevádzkové stroje a prístroje
Navýšenie bežných výdavkov v programe 11.2 – na nákup zásahových kompletov vo výške
6 600 € pre členov DHZO.
Presun bežných výdavkov na kapitálové vo výške 10 000 € v rámci programu 3.4 na nákup
strojov a prístrojov za účelom propagácie mestskej časti.
Presun finančných prostriedkov z programu 2.2 sa realizuje z bežných výdavkov z dôvodu
pokrytia nákladov Oddelenia správy verejných priestranstiev vo výške 60 000 € na
podprogram 5.1.1 – Všeobecný materiál MŠ, 9.1 – Všeobecný materiál, 7.3.1 – Všeobecné
služby (BV) a 7.1 – Obstaranie prev. strojov a prístrojov (KV).
Presun bežných výdavkov vo výške 82 000 € z podprogramov 4.1.2, 4.1.4 a 4.1.5 na
podprogramy 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.5 z dôvodu presunu kompetencií agendy súvisiacej so
zabezpečením dopravného značenia na referát technických činností.
Presun finančných prostriedkov z programu 2.1 na program 2.2 a zmena z bežných
výdavkov na kapitálové vo výške 35 000 € je potrebný z dôvodu zabezpečenia troch
samostatne stojacich interiérových platobných kioskov na prijímanie poplatkov od
občanov.

V Bratislave dňa 8. septembra 2022
Vypracovala: Jarolínová

