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N á v r h   u z n e s e n i a 

 

miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje 
 
štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 nasledovne:  
 
a) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške  65 191,00 EUR. 

 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

0451 637004/1 41 4.3 5100 
Park. politika-Vajnorská-vodorovné a zvislé 
značenie 

+ 28 978,00 

0451 637004/2 41 4.3 5100 Park. politika-Dopravné tiene + 3 213,00 
0451 637004/3 41 4.3 5100 Park. politika-Informačné tabule + 6 000,00 

0451 637005/1 41 4.3 5100 
Park. politika-Budyšínska-zaradenie do siete 
komunikácií 

+ 4 500,00 

0451 637040 41 4.3 5100 Park. politika–správa IS + 16 200,00 
0451 637040/1 41 4.3 5100 Park. politika-prevádzka dohľadového centra + 6 300,00 

 
b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške  65 191,00 EUR. 

 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

 111003 41  0024 Výnos DzP poukázaný územnej samospráve + 32 595,00 
 121002 41  0027 Daň zo stavieb + 32 596,00 

 
 
- s pripomienkami 
- bez pripomienok 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

  

D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
Rozpočet mestskej časti na rok 2021 bol schválený dňa 20.1.2021 uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 
20/04. Počas prvých mesiacov roku 2021 sa vyskytli situácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť, preto bola 
k zabezpečeniu takýchto neplánovaných a nevyhnutných výdavkov predložená prvá zmena rozpočtu, ktorá 
bola schválená uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 22/06. Dňa 9.3.2021 bola na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva schválená druhá zmena rozpočtu uznesením číslo 23/05. Dňa 13.4.2021 bola na zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva schválená tretia zmena rozpočtu. Následne je potrebné upraviť rozpočet štvrtou 
zmenou rozpočtu. 
 
Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške  65 191,00 EUR súvisí s: 
 
Dodatok č. 20 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zo 17. decembra 2020, ktorý nadobudol účinnosť dňa 
01.01.2021, posunul obdobie, počas ktorého môže mestská časť vydať nariadenie o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na miestnych komunikáciách I. až  IV. triedy podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. 
cestného zákona, v spojitosti so všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta č. 12/2020, ktorým sa mení 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových 
vozidiel, a to až do 30.9.2021. Z tohto dôvodu bude predĺžené zazmluvnenie poskytovaných služieb so 
spoločnosťou Parkio – Servicos Informatica LDA a ELET, s.r.o..  
 
Ďalej z dôvodu už podpísanej zmluvy o spolupráci s hl. mestom SR Bratislava je potrebné dokončiť po 
stavebných úpravách komunikácie Vajnorská zvislé a vodorovné značenie, ktoré vymedzí možnosti 
dočasného parkovania na predmetnej komunikácii. Z dôvodu nerealizovania parkomatov a reálneho 
fungovania parkovacej politiky vyplynula potreba osadenia väčšieho počtu informačných tabúľ s údajmi na 
platenie parkovného formou SMS.  
 
V zmysle záverov pracovnej skupiny je aj zaradenie časti komunikácie, ktorá spája ulice Budyšinská 
a Tehelná do siete komunikácií s jej pridružením k ulici Budyšinská. Pre zaradenie je nutné vypracovať 
jednoduchý projekt, geodetické zameranie a aj  pasport. Týmto sa dokáže zamedziť nežiaducemu presunu 
automobilov do vnútrobloku a vedľajších ulíc a tak zvýšime komfort pre rezidentov.    
 


