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Návrh na uznesenie 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

 

 

A/                                         schvaľuje 

 

Zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mestskej časti v roku 2021 v celkovej 

výške 250 000 € a ich použitie: 

 

1. Kúpa objektu na Toplianskej ulici (v súčasnosti výdajňa stravy, jedáleň) od  spoločnosti 

TAJPAN s.r.o. pre potreby rozšírenia knižnice s dohodnutou cenou  55 000 € 

 

2. Zriadenie školníckeho bytu pre potreby základnej školy Železničná a Školičky, 

Železničná 6, projektový rozpočet 49 809,70 € s DPH 

 

3. Projekt pre dotáciu IROPu – Zvyšovanie kapacít infraštruktúry materských škôl 

IROP-PO2-SC221-2021-67, formou prístavby na MŠ Šíravská, elokované pracovisko 

MŠ Bodvianska, s  odhadom ceny projektu 30 000 € 

 

4. Rekonštrukcia vzduchotechniky v Materskej škole Kríková s predpokladanou   

hodnotou 13 080,00 € vrátane DPH  

 

5. Rekonštrukcia komunikácie Borovicová s predpokladanou hodnotou 80 000 €. 

        

 

B/                     žiada 

 

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku 

zahrnúť čerpanie a použitie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa v roku 2021. 
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Dôvodová správa 

 

V zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších doplnkov a zmien subjekty územnej samosprávy okrem oprávnenia vytvárať 

peňažné fondy majú povinnosť vytvárať rezervný fond vo výške určenej ich zastupiteľstvom.  

Samosprávy používajú prostriedky rezervného fondu predovšetkým na kapitálové výdavky,   

na splátky návratných zdrojov financovania, na pokrytie vkladov do majetku inej právnickej 

osoby a na iné finančné operácie. (Podľa § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. obec a VÚC môže počas 

obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na 

úhradu bežných výdavkov aj prostriedky rezervného fondu a tento spôsob rozpočtového 

hospodárenia nie je v tomto období porušením ustanovení zákona). 

 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vytvorila rezervný fond, ktorého príjmom sa stáva najmä 

prebytok hospodárenia, v prípade jeho tvorby v rámci celoročného hospodárenia  

za predchádzajúci rozpočtový rok.  O použití rezervného fondu rozhoduje výlučne miestne 

zastupiteľstvo. Zostatok prostriedkov rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

k 30.6.2021 predstavuje celkom 269 495,26 €, tvorený je najmä prebytkom hospodárenia 

z roku 2020 v sume 258 656,53 €, ktorý bol schválený miestnym zastupiteľstvom 

v Záverečnom účte za rok 2020.  

 

Zámerom mestskej časti je prostriedky rezervného fondu v sume 250 000 € zapojiť v roku 2021 

do rozpočtu a čerpať na rozvojové aktivity: 

 

1. Kúpa priestorov na Toplianskej ulici od spoločnosti TAJPAN s.r.o., Vážska 1, 

Bratislava. 

  

Uvedené priestory má mestská časť momentálne v prenájme od obchodnej spoločnosti a 

priestor využíva ako jedáleň, resp. výdajňu stravy pre seniorov. Uznesením MZ  

č. 278/XVI/2020 zo dňa 8.12.2020 bola schválená kúpa týchto priestorov za 55 000 €. Cieľom 

mestskej časti je priestory po kúpe  využiť na rozšírenie knižnice, ktorá susedí  s priestormi 

jedálne pre seniorov. Jedáleň pre seniorov bude premiestnená do vyhovujúcejších priestorov 

novonadobudnutého objektu  na Čiližskej ulici. 

 

 Dohodnutá kúpna cena priestorov je 55 000 €. 

 

2. Školnícky byt pre potreby ZŠ Železničná a objektu Školičky, Železničná 6 ,  

 

Pri úpravách vonkajších  a vnútorných priestorov objektu Školičky sa uvoľnili priestory, ktoré 

boli nevyužívané a vytvoril sa tak priestor pre školnícky byt, ktorý by vyriešil funkciu školníka 

aj pre Základnú školu na Železničnej a zároveň aj pre objekt školičky, kde by školník plnil aj 

úlohu informátora. 

 

Predpokladaná  projektová cena  je 49 809 ,70 €. 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=5152562&f=3
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3. Projekt pre dotáciu IROPu – Zvyšovanie kapacít infraštruktúry materských škôl 

IROP-PO2-SC221-2021-67 , formou prístavby na MŠ Šíravská, elokované pracovisko 

MŠ Bodvianskej,  

 

Naplnenosť materských škôlok mestskej časti je každý rok 100%-ná a záujem prevyšuje 

kapacity materských škôl. Pre zapojenie sa do výzvy programu IROP je potrebné vypracovanie 

projektu z vlastných zdrojov. Projekt je povinnou súčasťou žiadosti o dotáciu z eurofondov.     

 

Predpokladaná  cena  je 30 000 € 

 

4. Rekonštrukcia vzduchotechniky v Materskej škole Kríková   

 

Vzduchotechnika v priestoroch kuchyne školskej jedálne je dlhšiu dobu nefunkčná. 

V priestoroch kuchyne vznikajú vysoké teploty a vlhkosť vzduchu, čoho následkom sú plesne 

a zdravotné problémy zamestnancov. Vzduchotechniku je potrebné zrekonštruovať, aby bola 

prevádzkyschopná. 

 

Predpokladaná cena je 13 080,00 €.  

 

5. Rekonštrukcia komunikácie Borovicová   

 

Borovicová ulica je miestna komunikácia v správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

Komunikácia vykazuje značné povrchové poškodenie, pozdĺžne a priečne nerovnosti, sieťové  

 rozpady, výtlky, bez odvodnenia povrchu komunikácie.    Je potrebná povrchová oprava 

komunikácie, úprava nivelety komunikácie,  vyspravenie lokálnych sieťových rozpadov, 

výšková úprava kanalizačných poklopov a vodovodných šúpatiek, výmera komunikácie je 

2309 m². 

 

Predpokladaná cena je 80 000 €. 
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Stanoviská/uznesenia komisií 

 

Komisia finančná a podnikateľská pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa  

 

 

Bod 8 

Stanovisko komisie č. 119/2021 zo dňa 06.09.2021 

 

Návrh na zapojenie do rozpočtu a čerpanie prostriedkov rezervného fondu v roku 2021 

 

Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

A/                                         schváliť 

Zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mestskej časti v roku 2021 v celkovej 

výške 250 000 € a ich použitie: 

 

6. Kúpa objektu na Toplianskej ulici (v súčasnosti výdajňa stravy, jedáleň) od  

spoločnosti TAJPAN s.r.o. pre potreby rozšírenia knižnice s dohodnutou cenou  55 000 € 

 

7. Zriadenie školníckeho bytu pre potreby základnej školy Železničná a Školičky, 

Železničná 6, projektový rozpočet 49 809,70 € s DPH 

 

8. Projekt pre dotáciu IROPu – Zvyšovanie kapacít infraštruktúry materských škôl 

IROP-PO2-SC221-2021-67, formou prístavby na MŠ Šíravská, elokované pracovisko 

MŠ Bodvianska, s  odhadom ceny projektu 30 000 € 

 

9. Rekonštrukcia vzduchotechniky v Materskej škole Kríková s predpokladanou   

hodnotou 13 080,00 € vrátane DPH  

 

10. Rekonštrukcia komunikácie Borovicová s predpokladanou hodnotou 80 000 €. 

 

B/         p o ž i a d a ť 

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku 

zahrnúť čerpanie a použitie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa v roku 2021. 

 

 

 

Počet prítomných: 3 

Hlasovanie:                                                  

ZA: 3                                                PROTI: 0                                            ZDRŽAL SA: 0  

__________________________________________________________________________ 


