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Návrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petrţalka
schvaľuje
Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petrţalka na rok 2022 nasledovne:
1.

zvýšenie čerpania úveru o 58 000 € na celkovú čiastku 1 000 000 €, z toho
192 000 € v programe 5.3.1 – Zlepšenie technického stavu budov
308 000 € v programe 5.3.2 – Rozvoj kapacít MŠ
500 000 € v programe 9.3 – Obnova a údrţba majetku
zníţenie prevodu z Rezervného fondu o 58 000 € v programe 5.3.1

2.

zmenu pouţitia prostriedkov Rezervného fondu vo výške 1 095 875 €, ktoré boli
rozpočtované na kapitálových výdavkoch v programoch 5.3.1. na rekonštrukciu bazénov
v ZŠ o 195 875 €, 6.2. na rekonštrukciu DK Zrkadlový háj o 200 000 €, 6.4.2. na
výstavbu športovej haly o 300 000 €, 7.3.1. na nákup strojov a zariadení o 200 000 €, 9.3.
na energetický audit o 125 000 €, 9.3. na rekonštrukcia bytového domu na Medveďovej
ul. o 75 000 € presunom na výdavkové finančné operácie v programe 5.3.1 o 1 095 875 €

3. a/ zvýšenie beţných príjmov o 1 040 510 €, z toho
podiel na dani z príjmov fyzických osôb o 1 040 510 €
b/ zvýšenie beţných výdavkov o 1 040 510 €, z toho
811 860 € v programe 5.1.1 – Materské školy
48 600 € v programe. 5.5 - Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ
4 750 € v programe 5.6 - Školské stravovanie v ZŠ
29 300 € v programe 6.1 - Miestna kniţnica Petrţalka
46 000 € v programe 6.2 - Kultúrne zariadenia Petrţalky
30 000 € v programe 7.1 - Starostlivosť o zeleň
50 000 € v programe 7.3.1- Údrţba a čistota verejných priestranstiev
20 000 € v programe 7.4.2 - Ostatná činnosť
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Návrh
na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petrţalka na
rok 2022 a schválenie výdavkov čerpaných z úveru
Na základe prehodnotenia plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petrţalka (ďalej
iba mestská časť) k 30.6.2022, výhľadu hospodárenia do konca roku 2022 a na základe
poţiadaviek organizácií mestskej časti a oddelení miestneho úradu predkladáme návrh na
úpravu rozpočtu mestskej časti na rok 2022.
Úprava rozpočtu je predkladaná hlavne z dôvodu, ţe schválením Dodatku č. 1 ku
Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme na rok 2022 vznikla mestskej časti okrem povinnosti valorizácie platov aj
povinnosť vyplatiť jednorazový príspevok 500 €.
Na tieto výdavky štát poskytne dotáciu iba na prenesené kompetencie základných škôl,
takţe nárast osobných výdavkov na originálne kompetencie školstva a pre ostatné rozpočtové
organizácie mestskej časti musí mestská časť pokryť vlastnými zdrojmi.
Navrhovaná úprava rozpočtu pozostáva z 3 častí:
1. úprava v príjmových finančných operáciách
2. zvýšenie beţných výdavkov na úhradu zákonných úprav v osobných výdavkoch
3. zvýšenie beţných výdavkov na pokrytie ostatných beţných výdavkov.

1. Úprava v príjmových finančných operáciách
V roku 2020 prijala mestská časť úver od Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške
3 000 000 €, v roku 2021 bolo čerpaných 2 000 000 €, v rozpočte na rok 2022 je zatiaľ
zahrnutých iba 942 000 €. Navrhujeme dočerpať zvyšnú čiastku úverových prostriedkov vo
výške 58 000 € a zároveň zníţiť prevod z Rezervného fondu o túto čiastku. Ide o úhradu
kapitálových výdavkov v programe 5.3.2, konkrétne na rekonštrukciu materskej školy na
Fedinovej ulici.
Zároveň navrhujeme zmenu pouţitia prostriedkov Rezervného fondu mestskej časti.
Fond je zapojený do rozpočtu na rok 2022 v celkovej výške 8 933 707 € na úhradu
kapitálových výdavkov. Niektoré investičné akcie môţu byť z časti realizované aj vo vlastnej
réţii a tieto výdavky sú klasifikované ako beţné a nemôţu byť preto uhradené z Rezervného
fondu. Preto navrhujeme čiastku 1 095 875 € schváliť ako finančné krytie výdavkových
finančných operácií, čo zákon o rozpočtových pravidlách umoţňuje a na základe čoho bude
časť kapitálových výdavkov rozpočtovo krytá beţnými príjmami a bude moţnosť ich
rozpočtovým opatrením pouţiť aj na beţné výdavky.
To znamená, ţe výšku schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov nemeníme,
meníme iba zdroj krytia. Ide o kapitálové výdavky v programoch:
5.3.1. rekonštrukcia bazénov v ZŠ - 195 875 €
6.2. rekonštrukcia DK Zrkadlový háj – 200 000 €
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-

2.

6.4.2. výstavba športovej haly – 300 000 €
7.3.1. nákup strojov a zariadení – 200 000 €
9.3. energetický audit – 125 000 €
9.3. rekonštrukcia bytového domu na Medveďovej ul. – 75 000 €
Zvýšenie beţných výdavkov na úhradu zákonných úprav v osobných výdavkoch

Schválením Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov,
ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 vznikla mestskej časti
povinnosť vyplatiť zamestnancom jednorazový príspevok 500 € (plus odvody) vo výplatnom
termíne za mesiac august, na základe Nariadenia vlády č. 220/2022 Z.z. zase povinnosť
zvýšenia platových taríf (valorizácia 3%) s účinnosťou od 1.7.2022.
Okrem uvedeného boli v prvom polroku uţ vyplatené odmeny vo výške 350 € (plus
odvody) pre zamestnancov na základe dodatku ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa .
Na všetky tieto zákonné povinnosti štát poskytne dotáciu iba na prenesené kompetencie
základných škôl, takţe nárast osobných výdavkov na originálne kompetencie školstva a pre
ostatné rozpočtové organizácie mestskej časti musí mestská časť pokryť vlastnými zdrojmi.
Ide o nasledovné poloţky:
- 5.1.1 Materské školy
660 800 €
- 5.5 Školské kluby detí v ZŠ
48 600 €
- 5.6 Školské jedálne v ZŠ
4 750 €
- 6.1 Miestna kniţnica Petrţalka 22 000 €
- 6.2 Kultúrne zariadenia Petrţalky 46 000 €
Celkovo ide o čiastku 782 150 €, o ktorú je potrebné zvýšiť rozpočet pre materské školy a pre
rozpočtové organizácie. Na úseku materských škôl je v navrhovanej čiastke zohľadnený aj
náborový príspevok.
Tieto zvýšené osobné výdavky môţeme pokryť:
Variant A - zníţením iných beţných a kapitálových výdavkov
Variant B - zvýšením beţných príjmov mestskej časti
K 31.12.2022 nebudú niektoré výdavky vyčerpané v celej rozpočtovanej čiastke, toho
času ich ale nevieme presne špecifikovať. Preto navrhujeme zvýšiť rozpočet príjmov,
konkrétne z podielu na dani z príjmov fyzických osôb a presun z nerealizovaných výdavkov
riešiť koncom roka ďalšou úpravou rozpočtu. Plnenie príjmov z podielu na dani z príjmov
fyzických osôb naznačuje iba malé prekročenie rozpočtu. Napriek tomu, ţe neočakávame také
navýšenie príjmov, očakávame prebytok hospodárenia z nedočerpania niektorých výdavkov.

3. Zvýšenie beţných výdavkov na pokrytie tovarov a sluţieb
Ďalšími výdavkami, ktoré neboli rozpočtované a je potrebné na ne zabezpečiť rozpočtové
krytie sú:
- 121 060 € - zvýšenie cien energií v materských školách (prog. 5.1.1)
- 30 000 € - interiérové vybavenie v materských školách (prog. 5.1.1)
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- 7 300 € - zvýšené výdavky v súvislosti s presťahovaním riaditeľstva Miestnej kniţnice
Petrţalka do nových priestorov (prog. 6.1)
- 30 000 € - výdavky súvisiace s bio odpadom (prog. 7.1)
- 50 000 € - výdavky súvisiace s likvidáciou odpadu zo skládok, zberného dvora,
komunikácií, smetných košov a VK kontajnerov (7.3.1)
- 20 000 € - materiál a palivo na údrţbu objektov v správe mestskej časti (7.4.2)
Spolu 258 360 €.
Rozpočet materských škôl prechádza v roku 2022 veľkými zmenami, keďţe pribudne
ďalších 12 tried, vzrástol aj počet zamestnancov (o viac ako 30) a vzrástli aj výdavky na
zariadenie nových tried a všetky výdavky súvisiace s prevádzkou, teda aj so spotrebou
energií. Výdavky na energie sme prehodnocovali uţ v 6. mesiaci, ale iba čiastočne.
Ďalšími výdavkami, ktoré zaznamenali nárast sú výdavky za odvoz a zneškodňovanie
odpadu a tieţ ceny za palivo a materiál.
Aj toto zvýšenie beţných výdavkov navrhujeme pokryť zvýšením rozpočtu príjmov
z podielu na dani z príjmov fyzických osôb, keďţe teraz nevieme krátiť konkrétne výdavky.
Navrhovanými úpravami rozpočtu sa zvýšia bežné príjmy mestskej časti o 1 040 510 €
a bežné výdavky o 1 040 510 €.

4. Rozpis výdavkov čerpaných z úveru
V zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petrţalka č. 213
zo dňa 9. júna 2020 predkladáme zoznam kapitálových výdavkov, ktoré budú čerpané
z prostriedkov prijatého úveru zo SLSP v roku 2022.
Na rok 2022 je úver rozpočtovaný vo výške 942 000 €, schválením jeho navýšenia
o 58 000 €, bude jeho čerpanie nasledovné:
Prog. 5.3.1 - obnova hyg. zariadení na ZŠ Prokofievova – 3 583 €
Prog. 5.3.1 - obnova hyg. zariadení na ZŠ Gessayova – 66 389 €
Prog. 5.3.1 - obnova hyg. zariadení na ZŠ Nobelovo nám. – 63 902
Prog. 5.3.1 - obnova hyg. zariadení na ZŠ Černyševského – 58 126 €
Prog. 5.3.2 - rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska 10 na triedy materských škôl - 73 808 €
Prog. 5.3.2 - rozšírenie kapacít MŠ Ševčenkova – 45 557 €
Prog. 5.3.2 - rozšírenie kapacít MŠ Pifflova – 47 084 €
Prog. 5.3.2 - rozšírenie kapacít MŠ Bohrova – 26 154 €
Prog. 5.3.2 - rekonštrukcia MŠ Fedinovej 7 – 115 397 €
Prog. 9.3 - odkúpenie budovy v „Slnečniciach“ 500 000 €
Spolu: 1 000 000 €
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Stanoviská komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka:
Výpis z uznesenia
zo zasadnutia komisie bytovej a sociálnej konaného
dňa 6. septembra 2022 od 15:00 hod. – prezenčne+online
Na rokovaní komisie boli prítomní:
predseda komisie: Daniela Palúchová
členovia komisie: Matúš Repka - prezenčne, Jana Hrehorová – online cez ZOOM, Eva
Surovková – online cez ZOOM, Ildikó Zórádová – prezenčne, Konrád Balla – prezenčne
Návrh úpravy rozpočtu MČ Bratislava-Petrţalka na rok 2022
Materiál uviedla Ľubica Orságová, finančné oddelenie
Uznesenie:
Komisia sociálna a bytová odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti BratislavaPetrţalka schváliť návrh úpravy rozpočtu MČ Bratislava-Petrţalka na rok 2022 tak, ako bol
odprezentovaný.
Hlasovanie:
prítomní/é: 6, Daniela Palúchová, Matúš Repka, Jana Hrehorová, Eva Surovková, Ildikó
Zorádová, Konrád Balla,
proti:
0
zdrţal/a sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
Bratislava, 06.09.2022
Daniela Palúchová v.r.
predsedníčka komisie
Zapísala: Marcela Zacharová, tajomník komisie

Zápisnica
zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného
dňa 5. septembra 2022 od 17:30 hod. - online
Na začiatku rokovania boli prítomní:
predseda komisie:
Mgr. Ivan Uhlár,
členovia komisie:
Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Pavel Šesták,
Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Ing. Ľubomír Hrbáň, sa ospravedlnil a zaslal svoje hlasovania na
vedomie členom komisie
Tajomník komisie: Mgr. Viktor Baumann
1. Návrh úpravy rozpočtu MČ Bratislava-Petrţalka na rok 2022
Materiál za Finančné oddelenie predstavila p. Ing. Orságová. Po oboznámení materiálu
prebehla k nemu diskusia. Ing. Behúl sa vyjadril, ţe vzhľadom na to, ţe materiál prišiel pred 9
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hodinami hlasovať nebude, pričom sa dopytoval na prostriedky na energetický audit. P. Ing.
Orságová uviedla, ţe uvedené prostriedky zatiaľ neboli čerpané.
Následne členovia komisie hlasovali o návrhu uznesenia:
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predloţený materiál.
Hlasovanie:
Prítomných: 5 (plus 1 člen komisie v neprítomnosti)
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 1
Nehlasoval: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené.

Výpis z uznesení Komisie ÚPVaR zo dňa 06.09.2022
Prítomní členovia komisie - poslanci (podčiarknutí od začiatku):
Ing. Miroslav Behúl PhD., Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Lýdia Ovečková,
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. arch. Drahan Petrovič, Ing. arch. Matúš Repka,
Ing. arch. Branislav Sepši, Ing. Katarína Sklenková;
Neprítomní členovia komisie - poslanci:
Mgr. Natália Podhorná, Ing. Jozef Vydra;
Prítomní členovia komisie - neposlanci (podčiarknutí od začiatku):
Ing. Alica Hájková, PhD., Štefan Wenchich;
Neprítomní členovia komisie - neposlanci:
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč
K bodu 3

Návrh úpravy rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka na rok 2022
Materiál predstavila a na otázky odpovedala Ing. Ľubica Orságová.
Parafrázovaný záznam z diskusie: Ovečková: poţaduje overiť prepočet navýšenia o 500 €
kniţnice a KZP, nesedí jej pomer na počet zamestnancov; Orságová: uţ zadala poţiadavku;
L. Ovečková predniesla pozmeňovací návrh:
Uznesenie č. 30/2022 zo dňa 06.09.2022:
v bode 3. b/ zvýšenie beţných výdavkov pre program 6.1 navýšiť výdavky o 7 300 € (6200 €
výdavky spojené so sťahovaním vedenia kniţnice z 8. na 12.poschodie, 1100 € priečka s
dverami)
Hlasovanie:
Prítomní:
10 z 13 členov
za:
10
proti:
0
zdrţal sa:
0
nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.
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Uznesenie č. 31/2022 zo dňa 06.09.2022:
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petrţalka schváliť
Úpravu rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka na rok 2022 nasledovne:
4.

zvýšenie čerpania úveru o 58 000 € na celkovú čiastku 1 000 000 €, z toho
192 000 € v programe 5.3.1 – Zlepšenie technického stavu budov
308 000 € v programe 5.3.2 – Rozvoj kapacít MŠ
500 000 € v programe 9.3 – Obnova a údrţba majetku
zníţenie prevodu z Rezervného fondu o 58 000 € v programe 5.3.1

5.

zmenu pouţitia prostriedkov Rezervného fondu vo výške 1 095 875 €, ktoré boli
rozpočtované na kapitálových výdavkoch v programoch 5.3.1. na rekonštrukciu bazénov
v ZŠ o 195 875 €, 6.2. na rekonštrukciu DK Zrkadlový háj o 200 000 €, 6.4.2. na
výstavbu športovej haly o 300 000 €, 7.3.1. na nákup strojov a zariadení o 200 000 €, 9.3.
na energetický audit o 125 000 €, 9.3. na rekonštrukcia bytového domu na Medveďovej
ul. o 75 000 € presunom na výdavkové finančné operácie v programe 5.3.1 o 1 095 875 €

6.

a/ zvýšenie beţných príjmov o 1 040 510 €, z toho
podiel na dani z príjmov fyzických osôb o 1 040 510 €
b/ zvýšenie beţných výdavkov o 1 040 510 €, z toho
program 5.1.1 o 811 860 €,
prog. 5.5 o 48 600 €,
prog. 5.6 o 2 050 €
prog. 6.1 o 29 300 €
prog. 6.2 o 56 000 €
prog. 7.1 o 30 000 €
prog. 7.3.1 o 50 000 €
prog. 7.4.2 o 20 000 €

Hlasovanie:
Prítomní:
za:
proti:
zdrţal sa:
nehlasoval:

10 z 13 členov
10
0
0
0

Uznesenie bolo schválené.

Ing. arch. Matúš Repka v. r.
podpredseda komisie ÚPVaR
Za správnosť:
Ing. arch. Štefan Hasička
tajomník komisie ÚPVaR
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Výpis uznesenia zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petrţalka zo dňa 6.9.2022
5. Návrh úpravy rozpočtu MČ Bratislava-Petrţalka na rok 2022 / Ľubica Orságová
(referát rozpočtu)
Znenie pozmeňujúceho návrhu poslankyne Ovečkovej: Doplniť písmeno b/ zvýšenie
beţných výdavkov pre prog. 6.1 o 7.300,- Eur (na pokrytie nákladov na zvýšený nájom po
presťahovaní riaditeľstva kniţnice na 12. posch Technopolu vo výške 6 200 EUR a prerábku
priečky s dverami vo výške 1100 EUR.
Hlasovanie: ZA: 6 (Fischer, Ovečková, Kleinert, Hochschorner, Horínek, Vičan), PROTI: 1
(Dragun), ZDRŢAL SA: 0 NEHLASOVAL: 1 (Bučan)
Záver: Pozmeňujúci návrh bol schválený.
Nasledovalo hlasovanie o materiáli ako o celku so zapracovaním pozmeňujúceho návrhu.
Uznesenie: Komisia športu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh úpravy
rozpočtu MČ Bratislava-Petrţalka na rok 2022 so zapracovaním pozmeňujúceho návrhu
poslankyne Ovečkovej (Doplniť písmeno b/ zvýšenie bežných výdavkov pre prog. 6.1 o 7.300,Eur (na pokrytie nákladov na zvýšený nájom po presťahovaní riaditeľstva knižnice na 12.
posch Technopolu vo výške 6 200 EUR a prerábku priečky s dverami vo výške 1100 EUR.).
Hlasovanie: ZA: 7 (Fischer, Ovečková, Dragun, Kleinert, Hochschorner, Horínek, Vičan),
PROTI: 0, ZDRŢAL SA: 0 NEHLASOVAL: 1 (Bučan)
Záver: Uznesenie bolo schválené.

Výpis z uznesení zo zasadnutia školskej komisie:
5. riadne zasadnutie školskej komisie v roku 2022
Termín a čas: 02.02.2022, o 15.30 hod
Miesto: 07. 09. 2022 / streda / o 15.30 hod.
zasadnutie školskej komisie sa uskutoční prezenčnou formou a zoom formou pre
prezentujúcich, v priestoroch Základnej školy Nobelovo nám.6 Bratislava- zborovňa
K bodu č.3
Návrh úpravy rozpočtu MČ Bratislava-Petrţalka na rok 2022-p. Orságová
Uznesenie č. 2
Školská komisia
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petrţalka
schváliť
Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petrţalka na rok 2022 nasledovne:
1. zvýšenie čerpania úveru o 58 000 € na celkovú čiastku 1 000 000 €, z toho
192 000 € v programe 5.3.1 – Zlepšenie technického stavu budov
308 000 € v programe 5.3.2 – Rozvoj kapacít MŠ
500 000 € v programe 9.3 – Obnova a údrţba majetku
zníţenie prevodu z Rezervného fondu o 58 000 € v programe 5.3.1
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2. zmenu pouţitia prostriedkov Rezervného fondu vo výške 1 095 875 €, ktoré boli
rozpočtované na kapitálových výdavkoch v programoch 5.3.1. na rekonštrukciu
bazénov v ZŠ o 195 875 €, 6.2. na rekonštrukciu DK Zrkadlový háj o 200 000 €, 6.4.2.
na výstavbu športovej haly o 300 000 €, 7.3.1. na nákup strojov a zariadení o 200 000 €,
9.3. na energetický audit o 125 000 €, 9.3. na rekonštrukcia bytového domu na
Medveďovej ul. o 75 000 € presunom na výdavkové finančné operácie v programe 5.3.1
o 1 095 875 €
3.a/ zvýšenie beţných príjmov o 1 040 510 €, z toho
podiel na dani z príjmov fyzických osôb o 1 040 510 €
b/ zvýšenie beţných výdavkov o 1 040 510 €, z toho
program 5.1.1 o 811 860 €,
prog. 5.5 o 48 600 €,
prog. 5.6 o 2 050 €
prog. 6.1 o 22 000 €
prog. 6.2 o 56 000 €
prog. 7.1 o 30 000 €
prog. 7.3.1 o 50 000 €
prog. 7.4.2 o 20 000 €
Predseda komisie poţiadal prítomných, aby hlasovali.
Prítomní členovia komisie v čase hlasovania: 7 členov
Doc. Ľuboš Kačírek, PhD., Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal, Milan Polešenský, Mgr.
Lenka Bočkayová, Ing. Gabriela Fulová, Michal Horváth
Hlasovanie:
Za: 7 členov
Proti: 0 členov
Zdrţalo sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
PaedDr. Katarína Brťková
tajomníčka komisie

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.
predseda komisie

V Bratislave 07.09.2022

Komisia životného prostredia a verejného poriadku

09.09.2022

17 00 hod

2. Komisia ţivotného prostredia a verejného poriadku MZ MČ Bratislava-Petrţalka
odporúča predloţený Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petrţalka na
rok 2022 a schválenie výdavkov čerpaných z úveru Miestnemu zastupiteľstvu MČ
Brtislava-Petrţalka s pripomienkami : v uznesení časť 3, zvýšenie beţných výdavkov na
pokrytie ostatných beţných výdavkov, rozpísať tieto po jednotlivých poloţkách.
Uznesenie:
Hlasovanie: Prítomných: 7
Nehlasovali: 0
Záver:

Za: 7

Proti: 0

Zdrţal sa: 0

Uznesenie bolo schválené
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Výpis z usnesení zo zasadnutia komisie investičných činností
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 08.09.2022
K bodu 6.
Návrh úpravy rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka na rok 2022.
Hlasovanie:
prítomní:

za:

proti:
zdržal sa:
nehlasoval:

7 - Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl, PhD., Mgr. Viera
Bieliková, Ing. Gabriela Fulová, Mgr. Maroš Buberník, Ing. Katarína Sklenková,
JUDr. Milan Vetrák, PhD.
7 - Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl, PhD., Mgr. Viera
Bieliková, Ing. Gabriela Fulová, Mgr. Maroš Buberník, Ing. Katarína Sklenková,
JUDr. Milan Vetrák, PhD.
0
0
0

Návrh úpravy rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka na rok 2022 bol schválený.
Stanovisko komisie:
Komisia investičných činností odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť Návrh úpravy rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka na rok 2022.

Zápisnica zo zasadnutia FK – 7.9. 2022 o 16:30 hod. online
Prítomní členovia: Kleinert, Demel, Šesták , Mráz, Šmíd
Neprítomní členovia: Plšeková, Skapik, Vydra
2. Návrh úpravy rozpočtu MČ Bratislava-Petrţalka na rok 2022
Za: 4
Proti: 0
Zdrţal sa: 1

Branislav Kleinert
predseda komisie

Komisia dopravy, mobility a bezbariérovosti
ZÁPISNICA
z on-line zasadnutia dňa 7.9.2022
Zasadnutie:

07.09.2022 o 16.00 h

Prítomní:

M. Behúl, J. Chajdiak, I. Halmo, Pätoprstá, T. Kratochvílová, D. Palúchová

Neprítomní: T. Palkovič, M Kozáková, M Dait, O Bohuslavová
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K bodu 4:

Návrh úpravy v príjmových finančných operáciách (p. Orságová)

P. Orságová predniesla návrh úpravy rozpočtu v 3 oblastiach:
- príjmových finančných operáciách,
- výdavkových,
- zmena použitia prostriedkov z rezervného fondu.
P. Behúl vyzval k diskusii, p. Pätoprstá požadovala, aby do budúcna bola súčasťou predkladaného
materiálu aj investičná tabuľka – nielen príjmy a výdavky, ale aj plánované investície.
Uznesenie:

Komisia dopravy, mobility a bezbariérovosti berie na vedomie predkladaný materiál
a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka materiál
schváliť vo všetkých navrhovaných bodoch.

Hlasovanie:

Prítomných: 6

Záver:

Uznesenie bolo schválené.

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasovali: 0

Zapísal: Mgr. Ivan Lučanič, tajomník komisie
Schválil: Mgr.Tomáš Palkovič, predseda komisie

Výpis uznesení zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 05.09.2022

K bodu 3:

Návrh úpravy rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka na rok 2022 (p. Orságová)

Komisia bola informovaná o návrhu úpravy rozpočtu vzhľadom na príjmy, výdavky a potreby MČ
Petržalka. Po prezentácii komisia hlasovala o nasledovnom uznesení.

Uznesenie 02/2022:

Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál
a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka
materiál schváliť.

Hlasovanie:

Prítomných: 8

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Nehlasovali: 0

Za:

7 (M. Makovníková-Mosná, I. Jančoková, Ľ. Kačírek, K. Sklenková, M. Černý, A.
Kutlíková, M. Kovačič)

Proti:

0

Zdržal sa:

1 (L. Ovečková)

Záver:

Uznesenie bolo schválené
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Komisia

Schválený
materiál

Sociálna a bytová

áno

Správy majetku a miestnych podnikov

áno

Investičných činností

áno

Finančná

áno

Kultúry a mládeţe

áno

Športu

áno

Školská
Ţivotného prostredia a verejného
poriadku
Územného plánu, výstavby a rozvoja

áno

Dopravy, mobility a bezbariérovosti

áno

Miestna rada

áno

Neschválený
materiál

Poznámky

áno
áno
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