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N á v r h   

na zmenu uznesenia č. 34/04 zo dňa 21.12. 2021 v časti C), bod 3. (kompetencie starostu) 
 

 

Predkladateľ :   Materiál obsahuje : 

 

Ing. Ignác Olexík, PhD. 

  

1. Návrh uznesenia 

prednosta miestneho úradu Bratislava–Nové 

Mesto 

 

 2. Dôvodovú správu 

  

Zodpovedný/ Spracovateľ: 

 

  

Ing. Iveta Paracková   

vedúca hospodárskeho a finančného 

oddelenia 

  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Na rokovanie prizvať: 

 

  

Ing. Ivetu Parackovú   

vedúcu hospodárskeho a finančného 

oddelenia 

  

 
Január 2022



 

  

N á v r h   u z n e s e n i a 

 

miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu 

schváliť 
 

1. zrušuje  

 

bod 3. uznesenia č. 34/04 zo dňa 21.12.2021 v časti C) ktorého znenie je: „3. vykonávať presun 

rozpočtovaných výdavkov v rámci jedného programu do výšky 20 000 EUR ročne,“  

 

2. schvaľuje nové znenie 

 

uznesenia č. 34/04 zo dňa 21.12.2021 v časti C) bod 3.: 

 

„3. vykonávať presun rozpočtovaných bežných výdavkov v rámci jednotlivých programov 

nasledovne: 

Program 1 (Všeobecné verejné služby) - vo výške 10 % zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov 

programu ročne, okrem podprogramu 1.6 Transfery všeobecnej povahy. 

Program 2 (Obrana) - vo výške 10 % zo schváleného rozpočtu  bežných výdavkov programu ročne. 

Program 3 (Verejný poriadok a bezpečnosť) - vo výške 10 % zo schváleného rozpočtu bežných 

výdavkov programu ročne. 

Program 4 (Výstavba) - vo výške 10 % zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov programu ročne. 

Program 5 (Ochrana životného prostredia) - vo výške 10 % zo schváleného rozpočtu bežných 

výdavkov programu ročne. 

Program 6 (Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ) - vo výške 10 % zo schváleného rozpočtu 

bežných výdavkov programu ročne. 

Program 7 (Komunikácia, kultúra a šport) - vo výške 10 % zo schváleného rozpočtu bežných 

výdavkov programu ročne. 

Program 8 (Vzdelávanie) - vo výške 10 % zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov programu 

ročne, okrem podprogramu 8.2 Základné školy s materskými školami 

Program 9 (Sociálne zabezpečenie) - vo výške 10 % zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov 

programu ročne.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

D ô v o d o v á    s p r á v a 
 

dňa 21.12.2021 na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto bol uznesením 

číslo 34/04 schválený rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022-2024. Súčasťou 

uvedeného uznesenia je v časti C) aj bod 3. ktorý dáva starostovi mestskej časti oprávnenie vykonávať presun 

rozpočtovaných výdavkov v rámci jedného programu do výšky 20 000 EUR ročne. 

 

Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov je uvedený limit nedostatočný. V dôsledku toho sa na 

rokovanie miestneho zastupiteľstva predkladá množstvo rozpočtových opatrení, ktoré je často pre operatívne 

potreby potrebné schvaľovať aj mimo riadnych termínov zasadnutí. Ide pritom zväčša o zákonmi, alebo inými 

právnymi predpismi vyžadované výdavky (napr. mzdové náklady vyplývajúce zo Zákonníka práce, výdavky 

v súvislosti s pandémiou koronavírusu a pod.), ktorých oprávnenosť je nespochybniteľná. Vzhľadom na 

aktuálnu situáciu nie je možné tieto ukazovatele v procese schvaľovania  rozpočtu presne na rok dopredu 

zadefinovať, nakoľko nie je možné predpokladať počet PN, počet OČR, čerpanie dovoleniek a pod. 

 

Už počas tvorby rozpočtu na roky 2022-2024 boli na uvedenú tému vedené viaceré diskusie, výsledkom 

ktorých je predkladaný návrh na rozšírenie kompetencií starostu, pričom v oblastiach, ktoré miestne 

zastupiteľstvo považuje za zvlášť závažné (najmä kapitálové výdavky) sa žiadne kompetencie na starostu 

nepresúvajú. 

 

 

Znenie nového uznesenia č. 34/04 v časti C) s vyznačenou zmenou: 

 
(Miestne zastupiteľstvo) splnomocňuje starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu v rozpočtovom 

roku 2022 rozpočtovými opatreniami:  

 

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z 

Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného 

subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru, 

 

2. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 

príjmy,  

 

3. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov v rámci jedného programu do výšky 20 000 EUR ročne,  

 

3. vykonávať presun rozpočtovaných bežných výdavkov v rámci jednotlivých programov nasledovne: 
 

Program 1 – Všeobecné verejné služby vo výške 10 % zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov programu 

ročne, okrem podprogramu 1.6 Transfery všeobecnej povahy. 

Program 2 – Obrana vo výške 10 % zo schváleného rozpočtu  bežných výdavkov programu ročne. 

Program 3 – Verejný poriadok a bezpečnosť vo výške 10 % zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov 

programu ročne. 

Program 4 – Výstavba vo výške 10 % zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov programu ročne. 

Program 5 – Ochrana životného prostredia vo výške 10 % zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov 

programu ročne. 

Program 6 – Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ vo výške 10 % zo schváleného rozpočtu bežných 

výdavkov programu ročne. 

Program 7 – Komunikácia, kultúra a šport vo výške 10 % zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov 

programu ročne. 

Program 8 – Vzdelávanie vo výške 10 % zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov programu ročne, okrem 

podprogramu 8.2 Základné školy s materskými školami 

Program 9 – Sociálne zabezpečenie vo výške 10 % zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov programu 

ročne. 



 

  

4. v podprograme 1.6 Transfery všeobecnej povahy a v podprograme 8.2 Základné školy s materskými 

školami vykonávať presun rozpočtovaných prostriedkov bez obmedzenia,  

 

5. určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity a úlohy rozpočtového hospodárenia.  

 

 

 

Prepočítanie navrhovaných limitov vo výške 10% na eura je nasledovné: 

 

Program 1 – Všeobecné verejné služby 398 923,23 EUR, okrem podprogramu 1.6 Transfery všeobecnej 

povahy 

Program 2 – Obrana 2 220,00 EUR 

Program 3 – Verejný poriadok a bezpečnosť 14 424,90 EUR 

Program 4 – Výstavba 137 220,95 EUR 

Program 5 – Ochrana životného prostredia 29 790,00 EUR 

Program 6 – Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ 511 472,35 EUR 

Program 7 – Komunikácia, kultúra a šport 106 957,40 EUR 

Program 8 – Vzdelávanie 43 886,80 EUR, okrem podprogramu 8.2 Základné školy s materskými školami 

Program 9 – Sociálne zabezpečenie  77 927,45 EUR 

 


