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Informácia o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava -Vrakuňa
k 30.9.2021
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Vrakuňa schválilo uznesením číslo 260/XVI/2020 dňa
8.12.2020 rozpočet mestskej časti na rok 2021.
K 30.9.2021 došlo vo vývoji rozpočtového hospodárenia mestskej časti došlo k niekoľkým zmenám, ktoré
boli zachytené úpravou rozpočtu ako v oblasti príjmov tak aj vo výdavkoch mestskej časti.
Zmeny, ktoré mestská časť vykonala vo svojom rozpočte rozpočtovými opatreniami, boli v súlade s § 14
zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vrátane zmien v oblasti financovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku.
Výsledkom hospodárenia mestskej časti k 30.9.2021 bol prebytok v sume 1 446 357 €, zistený podľa
§ 10, ods.3, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení.
Prebytok rozpočtu prebytok v sume 1 446 357 € k 30.9.2021 pozostával z finančných prostriedkov
rozpočtových organizácií - základných a materských škôl - účelovo určených na krytie mzdových
a prevádzkových výdavkov (evidované na účtoch rozpočtových organizácií k 30.9.2021) a finančných
prostriedkov mestskej časti, vrátane poskytnutých a zatiaľ nečerpaných nenávratných finančných
príspevkov.

A. PRÍJMY ROZPOČTU k 30.9.2021
Celkové príjmy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (vrátane príjmov rozpočtových organizácií)
dosiahli ku koncu septembra 2021 výšku 10 758 249 €. Plnenie upraveného rozpočtu tak dosiahlo úroveň
77,1%.

Bežné príjmy
Bežné príjmy, ktoré tvorili podstatnú časť príjmov rozpočtu mestskej časti k 30.9.2021, dosiahli aj napriek
mimoriadnej situácii, priaznivé plnenie na 74,61%.

Bežné príjmy

Schválený
rozpočet
2021

Upravený
rozpočet
2021

Skutočnosť
k 30.9.2021

10 380 397

10 908 757

8 138 940

%
plnenia

74,61

Bežné príjmy mestskej časti ku koncu septembra 2021 tvorili:

3

•

Daňové príjmy

Daňové príjmy mestskej časti dosiahli ku koncu III. štvrťroka 2021 plnenie na 74,13%, s objemom
4 050 331 €. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka daňové príjmy vzrástli absolútne
o 181 734 €.

Daňové príjmy

Schválený
rozpočet
2021

Upravený
rozpočet
2021

Skutočnosť
k 30.9.2021

5 406 280

5 464 130

4 050 331

%
plnenia

74,13

Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve
Výnos dane z príjmov FO tvoril príjem 2 817 097 €, čo bolo v porovnaní s rovnakým obdobím
predchádzajúceho roka 2020 absolútne o 111 268 € viac. V rámci príjmov k 30.9.2021 je obsiahnuté aj
ročné zúčtovanie z výnosu dane z príjmov FO za rok 2020 vo výške 6 597 €.
O porovnaní príjmov z dane z príjmov FO v období január až september 2019 a január až september 2021
vypovedá graf nižšie:
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Podiel z dane z nehnuteľnosti
Plnenie rozpočtovaných príjmov dane z nehnuteľnosti predstavovalo ku koncu septembra 2021 79,73%
z rozpočtovaných 1 090 000 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2020 dosiahla mestská časť
príjem o 166 704 € vyšší. Od roku 2020 došlo k rastu príjmu z dane z nehnuteľnosti, ktorej správcom je
Hlavné mesto SR Bratislava, a to z dôvodu zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľnosti pre územie Bratislavy
ako aj z dôvodu prepočtu percentuálnych podielov mestských častí pre daň z nehnuteľnosti.
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Dane za špecifické služby
Mestská časť
Bratislava-Vrakuňa vykonáva na území mestskej časti správu dane za psa,
za užívanie verejného priestranstva, a od 1.1.2017 aj miestneho poplatku za rozvoj. Náležitosti miestnych
daní upravuje VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2013 a dopĺňa VZN č. 7/2015 a 5/2016.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 upravuje náležitosti miestneho poplatku za rozvoj.
Mestská časť dosiahla skutočný príjem z daní za špecifické služby k 30.9.2021 364 195 €, čo je
v porovnaní s príjmom v septembri 2020 o 96 238 € menej. Dôvodom poklesu príjmov z daní
za špecifické služby je nižší príjem z miestneho poplatku za rozvoj.
Štruktúru daní za špecifické služby k ultimu III. štvrťrok 2021 tvorili:
•

daň za psa – skutočný príjem dosiahol výšku 24 064 € (mestská časť aktuálne eviduje 1260
daňovníkov – majiteľov psov, ktorí vlastnia spolu 1413 psov, z toho 251 daňovníkov je
oslobodených od dane, 11 daňovníkov - PO má zaevidovaných 10 psov)

•

daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty – príjem tvoril 263 € (v roku 2021
mestská časť neeviduje žiadneho daňovníka pre nevýherné hracie prístroje a 4 daňovníkov pre
predajné automaty)

•

daň za užívanie verejného priestranstva – príjem dosiahol 206 155 €.
Najväčšiu časť celkových príjmov z dane za užívanie priestranstva tvorí daň za trvalé parkovanie
vozidiel na území mestskej časti. Mestská časť vydala ku dňu vypracovania tejto správy 876
rozhodnutí o vyrubení dane za trvalé parkovanie vozidiel na území mestskej časti pre:
•
•
•

699 pre fyzické osoby vo výške 179 835,44 €
45 pre právnické osoby vo výške 16 137,16 €
132 pre ZŤP vo výške 2 763 €.

Od roku 2017 je mestská časť Bratislava - Vrakuňa správcom miestneho poplatku za rozvoj. Náležitosti
poplatku upravuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti. K 30.9.2021 mestská časť dosiahla príjem
z miestneho poplatku za rozvoj vo výške 46 321 € (ide o celý príjem pred odvodom podielu hlavnému
mestu v zmysle štatútu).
Mestská časť je tiež príjemcom podielu z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
prerozdeľovaného na úrovni Hlavného mesta SR Bratislavy. K 30.9.2021 tvoril tento príjem 87 394 €.
Plnenie rozpočtu dosiahlo úroveň 56,4%. Napriek rastúcim nákladom na zabezpečenie všetkých činností
s komunálnym odpadom, príjem podielu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad od roku 2018
klesá.

•

Nedaňové príjmy

Rozpočet nedaňových príjmov po úprave mestská časť k 30.9.2021 plnila na 59,1%. V porovnaní
s rovnakým obdobím roka 2020 nedaňové príjmy klesli z 896 859 € na 685 777 € (k 30.9.2021).
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Nedaňové príjmy

Schválený
rozpočet
2021

Upravený
rozpočet
2021

Skutočnosť
k 30.9.2021

1 403 913

1 161 974

685 777

%
plnenia

59,07

Nedaňové príjmy mestskej časti k 30.9.2021 tvorili:
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
• z činnosti strediska verejnoprospešných služieb v sume 8 362 €
• z prenajatých pozemkov, nebytových priestorov a objektov a bytov v sume 245 487 €, pričom plnenie
rozpočtu bolo na 69,49%.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby, pokuty a iné platby
ktoré pozostávajú zo správnych poplatkov za činnosť stavebného úradu, matriky, evidencie obyvateľstva,
vstupného a poplatkov za krúžkovú činnosť, za opatrovateľskú službu, za reklamu k 30.9.2021 tvorili
41 544 €. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka uvedené príjmy klesli absolútne
o 16 116 €. Pokles príjmov ovplyvnili najmä pokračujúce pandemické opatrenia, na základe ktorých došlo
k uzatvoreniu a zákazu prevádzky rôznych zariadení - obmedzila sa krúžková činnosť, bola zakázaná,
resp. obmedzená možnosť organizovať hromadné kultúrne a spoločenské podujatia.
Mestská časť k 30.9.2021 nedosiahla žiadne príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia.
Iné nedaňové príjmy a granty rozpočtových organizácií, napr. príjmy od rodičov za pobyt
v ŠKD a MŠ, na réžiu, príjem za potraviny pre školskú jedáleň, za prenájom priestorov, a pod. tvorili
k 30.9.2021 386 868 €. Plnenie rozpočtu bolo na 54,8%. Nižšie plnenie ku koncu tretieho štvrťroka 2021
bolo spôsobené hlavne výpadkom príjmov od rodičov za školský klub detí, za réžiu a pobyt v materskej
škole z dôvodu uzavretia školských zariadení v roku 2021. V porovnaní s rovnakým obdobím
predchádzajúceho roka boli nedaňové príjmy rozpočtových organizácií nižšie o viac ako 200 000 €, čo
bolo spôsobené aj prijatím nižšieho objemu projektových nenávratných prostriedkov.
Ostatné príjmy (vratky, z dobropisov) mestská časť dosiahla k 30.9.2021 na úrovni 3 515 €.

•

Bežné granty a transfery

Mestská časť z rozpočtovaných grantov a transferov 4 283 581 € získala k 30.9.2021 celkom
3 402 832 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 79,44%. Majoritnú časť týchto príjmov tvorili
prostriedky určené na financovanie oblasti školstva a na prenesený výkon štátnej správy:
stavebný úrad, školský úrad, matrika, evidencia obyvateľstva a register adries.

Bežné granty a transfery

Schválený
rozpočet
2021

Upravený
rozpočet
2021

Skutočnosť
k 30.9.2021

3 570 204

4 283 581

3 402 832

%
plnenia

79,44
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Granty a transfery boli účelovo určené a k 30.9.2021 boli čerpané v súlade s ich účelom. Najväčšiu časť
tvorili granty a transfery na prenesený výkon štátnej správy:
Tuzemské bežné granty a transfery

3 402 832

Granty (Slovnaft, a.s. - darovacia zmluva – výsadba drevín)
Granty (ostatné)
Transfer zo ŠR - STAVEBNÝ ÚRAD
Transfer zo ŠR - ŠKOLSKÝ ÚRAD
Transfer zo ŠR - MATRIKA
Transfer zo ŠR - EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA
Transfer na prenesené kompetencie-normatívne
Transfer na prenesené kompetencie-nenormatívne -VP
Transfer - ZŠ Žitavská, rozvojový projekt
Transfer - ZŠ Žitavská, projekt: Spolu múdrejší
Transfer - Modernejšia škola (ZŠ Železničná, ZŠ Rajčianska)
Transfer - MŠ Kaméliová - Projekt: Múdre hranie
Transfer - ZŠ Železničná - Projekt: Pomáhajúce profesie
Transfer -ochranné pomôcky Covid 19
Transfer- digitalizácia
Transfer - asistenti učiteľa, kreditové príplatky
Transfer - deti predškolského veku
Transfer - zo ŠR (RO - stravné 1,20 €)
Transfer - odchodné
Transfer - učebnice
Transfer - ochrana prírody
Transfer - vodná správa
Transfer - pozemné komunikácie
Transfer - rodinné prídavky
Transfer - Malý Dunaj
Transfer – BSK – výsadba drevín
Zo štátneho účelového fondu - FPU
Transfer - refundácia nákladov 1.vlna, testovanie - Covid
Transfer - dotácia nájom Covid
Transfer - sčítanie obyvateľstva

9 998
200
26 072
17 792
17 024
6 845
2 519 600
57 675
800
3 800
36 848
1 000
55 079
9 915
10 000
24 079
26 010
295 719
5 808
32 818
444
986
869
761
548
9 500
3 300
201 355
3 621
24 367

Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy mestskej časti k 30.9.2021 tvorili 528 473 €. Plnenie rozpočtu tak dosiahlo úroveň
71,9%.
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Kapitálové príjmy

Schválený
rozpočet
2021

Upravený
rozpočet
2021

Skutočnosť
k 30.9.2021

225 000

734 968

528 473

%
plnenia

71,90

Najväčšiu časť dosiahnutých kapitálových príjmov ku koncu septembra 2021 tvorili granty a transfery
poskytnuté ako nenávratné finančné príspevky na financovanie rozvojových priorít mestskej časti.
Išlo najmä o projektové prostriedky určené na financovanie projektu budovanie odborných učební
v základných školách mestskej časti vo výške 409 907 € od MŠVVaŠ SR (realizácia projektu od 2020).
Projekt bude ukončený do konca roka 2021, resp. začiatkom roka 2022.
Časť príjmov kapitálového rozpočtu tvorili prostriedky získané z predaja majetku mestskej časti a
Hlavného mesta SR Bratislavy, a to v hodnote 18 509 €.

Finančné operácie príjmové
Príjmové finančné operácie k 30.9.2021 dosiahli výšku 2 069 814 € a plnené boli na 90,41%.

Finančné operácie príjmové

Schválený
rozpočet
2021
665 350

Upravený
rozpočet
2021
2 310 338

Skutočnosť
k 30.9.2021

% plnenia

2 090 835

90,50

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa prostredníctvom príjmových finančných operácii k 30.9.2021
do svojho rozpočtu zapojila nedočerpané účelovo určené finančné prostriedky z roku 2020.
Prostredníctvom finančných operácií zároveň mestská časť čerpala úverové prostriedky v sume 682 800 €
určené na rozvojové priority mestskej časti a prijala nový bankový úver od Slovenskej sporiteľne, a.s.
vo výške 864 000 € na financovanie kúpy nehnuteľnosti na Čiližskej ulici.
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B. VÝDAVKY ROZPOČTU k 30.9.2021
Celkové výdavky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií)
k 30.9.2021 dosiahli 9 311 892 €, čo predstavuje čerpanie upraveného rozpočtu na 66,73%. V porovnaní
s výdavkami rovnakého obdobia roka 2020 boli celkové výdavky vyššie absolútne o viac ako 2 000 000 €.

Bežné výdavky
Bežné výdavky, ktoré mestská časť rozpočtovala úpravou v roku 2021 na úrovni 10 987 647 €,
k 30.9.2021 dosiahli objem 7 103 493 €, čerpanie bolo 64,64%-né.
Bežné výdavky k 30.9.2021 boli v porovnaní s bežnými výdavkami rovnakého obdobia predchádzajúceho
roka nižšie o viac ako 725 000 €.

Bežné výdavky

Schválený
rozpočet
2021

Upravený
rozpočet
2021

Skutočnosť
k 30.9.2021

% plnenia

10 142 047

10 987 647

7 103 493

64,64

Dominantnou položkou bežných výdavkov ku koncu tretieho štvrťroka 2021 boli výdavky pre oblasť
vzdelávanie a školstvo, tvorili takmer 60% celkových bežných výdavkov.
Štruktúru
tabuľka:

bežných výdavkov k 30.9.2021 v členení podľa funkčnej klasifikácie uvádza nasledovná

00-Participatívny rozpočet

00-Participatívny rozpočet

Schválený
rozpočet
2021

Upravený
rozpočet
2021

Skutočnosť
k 30.9.2021

% plnenia

10 000

10 000

0

0,00

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa schválilo v rozpočte na rok 2021 10 000 €, ktoré
budú použité v rámci občianskeho rozpočtu, to znamená, že obyvatelia Vrakune rozhodnú svojim
hlasovaním o aktivite, na realizáciu ktorej sa prostriedky použijú.
V roku 2021 čerpanie prostriedkov v oblasti občianskeho rozpočtu znemožnila pretrvávajúca pandémia
choroby COVID 19.
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01-Všeobecné verejné služby

01-Všeobecné verejné služby

Schválený
rozpočet
2021

Upravený
rozpočet
2021

Skutočnosť
k 30.9.2021

% plnenia

2 450 774

2 495 629

1 645 825

65,95

Výdavky v oblasti všeobecné verejné služby tvorili výdavky na odmeny poslancov, mzdy zamestnancov
mestskej časti, starostu a miestnej kontrolórky vrátane poistného a príspevku do poisťovní, na odmeny
na základe dohôd, ako prevádzkové výdavky za energie, všeobecný materiál, rutinnú a štandardnú údržbu,
prenájom dvoch kopírovacích strojov a ostatné tovary a služby vrátane poistenia majetku. Patria sem aj
výdavky spojené so splácaním bankových úverov – úrokové náklady.
V roku 2021 pribudli k uvedeným výdavkom aj výdavky, ktoré súviseli so sčítaním obyvateľov, domov
a bytov, ktoré bolo zahájené ešte v roku 2020 a financované zo štátneho rozpočtu.
K 30.9.2021 boli výdavky za všeobecné verejné služby čerpané na cca 66% v objeme 1 645 825 €, čo je
v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka absolútne o viac ako 60 000 €.
02-Obrana

02-Obrana

Schválený
rozpočet
2021

Upravený
rozpočet
2021

Skutočnosť
k 30.9.2021

% plnenia

1 500

116 179

115 806

99,68

Výdavky k 30.9.2021 v sume 1 133 € mestská časť použila na úhradu príspevku do fondu prevádzky
a údržby a fondu opráv za nebytové priestory - dva CO sklady, na Rajeckej a Bebravskej ulici.
V roku 2021 pribudli k uvedeným výdavkom aj výdavky, ktoré súviseli s prevádzkou mobilných
odberových miest, ich financovanie bolo zabezpečené dotáciou od MV SR.
04-Ekonomická oblasť

04-Ekonomická oblasť

Schválený
rozpočet
2021

Upravený
rozpočet
2021

Skutočnosť
k 30.9.2021

% plnenia

143 500

121 890

50 990

41,83

Výdavky k 30.9.2021 v sume 50 990 € predstavovali najmä platby za vodné a stočné.
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05-Ochrana životného prostredia

05-Ochrana životného prostredia

Schválený
rozpočet
2021

Upravený
rozpočet
2021

Skutočnosť
k 30.9.2021

% plnenia

431 090

512 883

464 797

90,62

V oblasti ochrany životného prostredia mestská časť čerpala rozpočet výdavkov najmä na zabezpečenie
odvozu, uskladnenia a likvidácie odpadu (137 731 €), zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií
III. a IV triedy a chodníkov ako aj letnej údržby verejnej zelene (141 674 €), prenájom prevádzkovej
techniky a pod.. Významný objem prostriedkov súvisel s výsadbou drevín na území mestskej časti
(52 353 €), pričom mestská časť získala na čiastočné financovanie výsadby dotačné prostriedky
od spoločnosti Slovnaft, a.s. a od Bratislavského samosprávneho kraja a použila tiež prijaté prostriedky
z finančnej náhrady za výrub drevín.
06-Bývanie a občianska vybavenosť

06-Bývanie a občianska vybavenosť

Schválený
rozpočet
2021

Upravený
rozpočet
2021

Skutočnosť
k 30.9.2021

% plnenia

343 525

333 262

243 265

73,00

Výdavky uvedenej oblasti tvorili k 30.9.2021 výdavky na zabezpečenie financovania činnosti stavebného
úradu, na zabezpečenie prevádzky a údržby majetku mestskej časti, nebytových priestorov objektu 221
a bytov vo vlastníctve mestskej časti.
07-Zdravotníctvo

07-Zdravotníctvo

Schválený
rozpočet
2021

Upravený
rozpočet
2021

Skutočnosť
k 30.9.2021

% plnenia

5 000

17 796

16 847

94,67

Bežné výdavky k 30.9.2021 pozostávali z výdavkov spojených s prevádzkou priestorov na Čiernovodskej
ulici a vratiek z nepoužitej dotácie poskytovanej MPSVaR SR na prevádzku bývalého denného stacionára.
08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo

08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo

Schválený
rozpočet
2021

Upravený
rozpočet
2021

Skutočnosť
k 30.9.2021

% plnenia

167 160

136 815

82 128

60,03

Rozpočet výdavkov tejto oblasti bol schválený na rok 2021 vo výške 167 tis. €. Výdavky boli
rozpočtované približne na úrovni roka 2019. Na základe trvajúceho zákazu organizovania hromadných
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kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v súvislosti s pandémiou, mestská časť upravila
v priebehu roka rozpočet jeho znížením.
Celkové výdavky do 30.9.2021 tvorili najmä výdavky spojené so zabezpečením bežnej prevádzky
objektov mestskej časti, ďalšie výdavky v tejto oblasti súviseli s vydávaním Vrakunských novín a
dotáciami poskytnutými v súlade so všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií (VZN
mestskej časti č. 5/2015).
09-Vzdelávanie a školstvo

09-Vzdelávanie

Schválený
rozpočet
2021

Upravený
rozpočet
2021

Skutočnosť
k 30.9.2021

% plnenia

6 515 168

7 060 624

4 329 580

61,32

Predmetom skutočných bežných výdavkov v oblasti vzdelávania k 30.9.2021 bolo financovanie mzdových
a prevádzkových výdavkov rozpočtových organizácií - materských a základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti v rozsahu 4 180 424 €.
Výdavky tejto oblasti ďalej súviseli aj s bežnou opravou a údržbou základných a materských škôl, resp.
s odstránením havarijného stavu zariadení.
10-Sociálne zabezpečenie

10-Sociálne zabezpečenie

Schválený
rozpočet
2021

Upravený
rozpočet
2021

Skutočnosť
k 30.9.2021

% plnenia

74 330

192 569

154 256

80,10

Finančné prostriedky v oblasti sociálneho zabezpečenia k 30.9.2021 boli čerpané najmä na zabezpečenie
prevádzky klubu dôchodcov, na vratky nedočerpaného stravného (obedy zadarmo), na zabezpečenie
stravovania seniorov a ako poskytnuté dávky sociálnej pomoci. V sumáre týchto výdavkov sú zahrnuté aj
výdavky súvisiace s prevádzkou sociálnej výdajne.

Kapitálové výdavky
Rozpočet kapitálových výdavkov mestská časť čerpala k 30.9.2021 na 75,41%. Ich objem dosiahol
2 066 044 €.
Schválený
rozpočet
2021

Kapitálové výdavky

915 200

Upravený
rozpočet
2021

2 739 849

Skutočnosť
k 30.9.2021

% plnenia

2 066 044

75,41
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Do 30.9.2021 mestská časť čerpala prostriedky v rámci kapitálového rozpočtu na financovanie
rozvojových projektov, najmä z nenávratných dotačných zdrojov a z úverových prostriedkov, napr.:
z návratných úverových zdrojov
• zateplenie objektu MŠ Kríkova v sume 178 363 €
• zateplenie objektu miestneho úradu na Šíravskej ulici a objektu „školička“ v sume 287 679 €
• obnova komunikácií v hodnote 110 245 €
• rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škole na Kaméliovej ulici v objeme 38 331 €
z nenávratných dotačných zdrojov
• budovanie odborných učební s výdavkami v sume 409 907 € formou nenávratného finančného
príspevku a 29 972 € ako spolufinancovanie z vlastných zdrojov mestskej časti.
Mestská časť v roku 2021 prijala v zmysle schváleného uznesenia miestneho zastupiteľstva bankový úver
v sume 864 000 € a prostriedky použila na úhradu kúpnej ceny nehnuteľnosti na Čiližskej ulici. Zámerom
mestskej časti je zmenou dispozície priestorov objektu vytvoriť nájomné bytové jednotky.

Finančné operácie výdavkové
V roku 2021 mestská časť v oblasti finančných operácií výdavkových rozpočtovala výlučne splátky
bankových úverov:
-

splátky termínovaného úveru na obnovu komunikácií
splátky splátkového úveru poskytnutého na financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti.

Finančné operácie výdavkové

Schválený
rozpočet
2021

Upravený
rozpočet
2021

Skutočnosť
k 30.9.2021

% plnenia

213 500

226 567

142 355

62,83

Výdavkové finančné operácie tvorili k 30.9.2021 142 355 € a predstavovali skutočný objem uhradených
splátok bankových úverov. Mestská časť splátky úverov realizovala počas roka 2021 riadne a včas,
v zmysle zmluvných podmienok.
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C. Prehľad tvorby a čerpania fondov k 30.9.2020
Fond rezervný

suma v EUR

PS k 1.1.2021

10 850,91

Prírastky
z exekúcií - depozit
prebytok hospodárenia z roka 2020
Úbytky-použitie rezervného fondu:
úhrada exekúcií z depozitu
bankové poplatky

719,41
258 656,53
1 065,12
19,82

KS k 30.09.2021

Fond rozvoja bývania
PS k 1.1.2021
Prírastky
odpredaj bytov, nebytových priestorov
odpredaj pozemkov pod bytovými domami
zmluvná pokuta
Úbytky-použitie fondu:
bankové poplatky, daň z úroku
KS k 30.9.2021

269 141,91

suma v EUR
128 614,21
6 272,50
870,74
769,94
32,00
136 495,39
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Uznesenie spoločnej komisie

Bod 12
Uznesenie č. 99/2021 zo dňa 24.11.2021
Informácia o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 30.09.2021
Členovia stálych komisií po prerokovaní odporúčajú
A/ brať na vedomie
Informáciu o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 30.09.2021

Počet prítomných: 9
Hlasovanie: ZA: 9

/ PROTI:0

/ ZDRŽAL SA: 0

/

NEHLASOVAL:0
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