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1.
Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2019
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 3.4.2019
Názov bodu programu:
Návrh rozpočtu MČ BA - ZB na rok 2019 a prognóza na roky 2020 – 2021
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica
A)
schvaľuje
predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica na rok 2019 ako
vyrovnaný,
v celkovej výške príjmov
4 809 189 €,
v celkovej výške výdavkov
4 809 189 €
z toho:
1. Bežný rozpočet
v celkovej výške bežných príjmov
3 300 402 €,
v celkovej výške bežných výdavkov
2 771 872 €,
vo výške prebytku bežného rozpočtu
582 530 €
2. Kapitálový rozpočet
v celkovej výške kapitálových príjmov
830 000 €,
v celkovej výške kapitálových výdavkov 1 987 317 €,
vo výške schodku kapitálového rozpočtu 1 157 317 €
3. Finančné operácie
v celkovej výške finančných operácií príjmových 678 787 €,
v celkovej výške finančných operácií výdavkových 50 000 €
4. Zapojenie kladných výsledkov hospodárenia z predchádzajúcich rozpočtových rokov na krytie
schodku kapitálového rozpočtu vo výške 478 530 €
v rozpise podľa priloženého tabuľkového prehľadu bez pripomienok
B)
berie na vedomie
prognózu rozpočtu mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica na roky 2020 a 2021 v rozpise
podľa priloženého tabuľkového prehľadu s pripomienkou dopracovať predloženú prognózu
v zmysle odporučenia miestneho kontrolóra
C)
splnomocňuje
starostu mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica realizáciou rozpočtových zmien a opatrení v
schválenom rozpočte na rok 2019 vo výške 5.000 € jednotlivo v rámci príslušného programu , ako
i pri prekročení rozpočtových príjmov, maximálne však do výšky prekročeného výnosu
rozpočtovaných príjmov
D)
žiada
starostu mestskej časti priebežne informovať miestne zastupiteľstvo mestskej časti BratislavaZáhorská Bystrica o realizovaných rozpočtových opatreniach v podľa písm. C./ uznesenia
E)
ukladá
riaditeľke Základnej školy s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti vykonať rozpis
rozpočtu pre Základnú školu s materskou školou na rok 2019, v náväznosti na schválený rozpočet
mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica na rok 2019, pričom stanovuje výšku mzdových a
súvisiacich výdavkov na rok 2019 ako záväzný limit a výšku vlastných príjmov ako záväznú
úlohu

Stanovisko finančnej komisie:
Komisia prerokovala rozpočet, odporúčala zopár formálnych úprav /predovšetkým presuny
v podprogramoch/ a odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť rozpočet, tak ako je
predložený.

Odporúčané formálne úpravy finančnej komisie boli v programovom rozpočte zapracované.
Návrh
rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2019
s prognózou na roky 2020 a 2021
Na rokovanie miestneho zastupiteľstva predkladáme návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava
– Záhorská Bystrica na roky 2019 s prognózou na roky 2020 a 2021. Návrh rozpočtu bol
riadne prerokovaný na Finančnej komisii a je odporúčaný na schválenie podľa ustanovení
zákona č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č.
564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a zákona č.
493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská
Bystrica na rok 2019, s prognózou na roky 2020 a 2021 bol riadne vyvesený na úradnej tabuli
dňa 18.3.2019
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