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Návrh uznesenia
Miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu
schváliť
úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2017 nasledovne:
Úprava výdavkovej časti rozpočtu :
- zvýšenie bežných výdavkov
RP 0912 635 006 podprogram 7.2. KZ 46
- zníženie kapitálových výdavkov – krytých z rezervného fondu
RP 0912 717 003 podprogram 7.2. KZ 46

+ 50 000 EUR
- 50 000 EUR

Dôvodová správa
Návrh úpravy rozpočtu výdavkov – havárie na základných školách
V decembri 2016 sme prijali dotáciu zo štátneho rozpočtu na výmenu PVC podláh
a osvetlenia v troch základných školách v celkovej výške 61 900 EUR. Tieto finančné
prostriedky bolo potrebné vyčerpať do 31.3.2017. Nakoľko prijatá dotácia zo ŠR
nepostačovala na úplné pokrytie celkových nákladov za vykonané práce, tak rozdiel vo výške
86 724,88 EUR sme museli dofinancovať z rozpočtu mestskej časti. Na rok 2017 schválilo
MZ kapitálové výdavky kryté z rezervného fondu na rekonštrukciu a modernizáciu
základných škôl vo výške 50 000 EUR. Tieto prostriedky preto navrhujeme použiť na úhradu
nákladov, spojených s odstránením havárii v základných školách a klasifikovať ich ako bežné
výdavky, v súlade s § 10 ods.8) zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Rozpis prijatých dotácií podľa jednotlivých základných škôl a skutočných
nákladov na odstránenie havarijných stavov je uvedený nižšie v tabuľke.

Základná škola
ZŠ Beňovského
ZŠ Sokolíkova
ZŠ Nejedlého
Spolu

EUR

Prijatá dotácia zo ŠR

Skutočné náklady

(výmena podláh a osvetlenia)

(na odstránenie havar.stavu)

(z prostriedkov MČ)

27 700,21 700,12 500,61 900,-

64 448,48 104,88
36 072,148 624,88

36 748,26 404,88
23 572,86 724,88

Rozdiel
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