
Štatút bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva  č.............. dňa............................. 
 

 

ŠTATÚT 
Fondu na obnovu Domu smútku v  mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica 

 

Preambula 

Cieľom mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica je zriadenie Fondu na obnovu Domu 
smútku v mestskej časti. Fond na obnovu domu smútku má slúžiť na akumulovanie 
finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mestskej časti, ako aj finančných 
prostriedkov poskytnutých od obyvateľov mestskej časti, právnických a fyzických osôb, ktoré 
budú slúžiť na obnovu domu smútku. Dom smútku slúži pre všetkých obyvateľov mestskej 
časti zabezpečovaním verejnej služby na jej území.  

Čl. I 
Zriadenie fondu 

Fond na obnovu domu smútku mestskej časti  Bratislava- Záhorská Bystrica  (ďalej len 
,,fond") sa zriaďuje uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Záhorská 
Bystrica č.  .......... zo dňa 30.4.2019 v súlade s § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

Čl. II  
Tvorba fondu 

1) Fond sa vytvára z vyčlenených peňažných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti ako aj 
príspevkov obyvateľov mestskej časti a právnických a fyzických osôb formou účelovo 
viazaných príspevkov a darov, ktorých správcom je mestská časť Bratislava- Záhorská 
Bystrica (ďalej len" mestská časť").  

2) Finančné prostriedky prijaté do fondu sa zapájajú do rozpočtu mestskej časti v súlade so 
zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po pripísaní príspevku na 
samostatný účet. Tieto prostriedky možno použiť len na technické zhodnotenie 
nehnuteľnosti formou kapitálových výdavkov. 

 
Čl. III  

Použitie fondu 
 
Výnos príspevkov poskytnutých na fond bude použitý na obnovu Domu smútku. Pre 
schválenie použitia finančných prostriedkov bude vytvorená Rada fondu, ktorá odsúhlasí 
použitie finančných prostriedkov. Rada fondu bude pozostávať z piatich členov, ktorí budú 
zástupcami mestskej časti, komisie výstavby a dopravy, pozemkovej komisie, zastúpenie bude 
mať vlastník objektu resp. nehnuteľnosti a člen ekonomickej rady pri farskom úrade. Použitie 
finančných prostriedkov z fondu bude možné, až po získaní dostatočného obnosu financií 
v spolupráci s Farským úradom na zabezpečenie komplexnej obnovy 
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Čl. IV 
Správa fondu 

Správu fondu vykonáva starosta mestskej časti v súčinnosti s miestnym zastupiteľstvom. 

 

Čl. V  
Účinnost' 

Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom ........................ 

                                                                                      

 

                                                                                                       Ing. Jozef Krúpa 
                                                                                                   starosta mestskej časti 


