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1. Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce po prerokovaní 
 

A. schvaľuje 
predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 2022 ako vyrovnaný, 
v celkovej výške príjmov 2 976 832 €, v celkovej výške výdavkov 2 976 832 € v nasledovnej 
štruktúre: 
 
1. bežný rozpočet 
 v celkovej výške bežných príjmov 2 062 542 €, 
 v celkovej výške bežných výdavkov 1 956 112 €,  
 vo výške prebytku bežného rozpočtu 106 430 €, 
2. kapitálový rozpočet 
 v celkovej výške kapitálových príjmov 700 000 €, 
 v celkovej výške kapitálových výdavkov 1 020 720 €,  
 vo výške schodku kapitálového rozpočtu 320 720 €, 
3. finančné operácie  
 v celkovej výške finančných operácií príjmových 214 290 €, 
 v celkovej výške finančných operácií výdavkových 0 €, 
v rozpise podľa priloženého tabuľkového prehľadu. 
 

B. berie na vedomie 
prognózu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na roky 2023 a 2024 v rozpise podľa 
priloženého tabuľkového prehľadu. 
 

C. splnomocňuje 
starostu mestskej časti Bratislava - Jarovce realizáciou rozpočtových zmien a opatrení 
v schválenom rozpočte na rok 2022 vo výške 10 000 € jednotlivo v rámci celého rozpočtu, ako 



i pri prekročení rozpočtových príjmov do výšky prekročeného výnosu rozpočtovaných príjmov 
po predošlej konzultácii so zastupiteľstvom osobne alebo elektronicky. 
 

D. žiada 
starostu mestskej časti priebežne informovať miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava 
- Jarovce o realizovaných rozpočtových opatreniach v podľa bodu C. 
 

E. ukladá 
riaditeľke Základnej školy s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
vykonať rozpis rozpočtu pre Základnú školu s materskou školou na rok 2022, v nadväznosti na 
schválený rozpočet mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 2022, pričom stanovuje výšku 
mzdových a súvisiacich výdavkov na rok 2022 ako záväzný limit a výšku vlastných príjmov ako 
záväznú úlohu. 
 

2. Dôvodová správa: 
 
Návrh rozpočtu na rok 2022 počíta s daňovými príjmami na úrovni predpokladanej reality roku 
2021. Granty a transfery a tiež sú tiež vyčíslené obdobným spôsobom. Rozpočet je navrhnutý 
konzervatívne, vzhľadom na nepredpokladateľnú situáciu vo financovaní štátom. Požiadavky 
na výdavky a ich zaradenie do rozpočtu uvádzame v nasledovnej tabuľke. 
 

Požiadavky na rozpočet 2022 

žiadateľ Cieľ 
odhadované 

náklady 
poznámka 

DHZO Špeciálny materiál  3000 €  
Zaradené do programu 
5.3.3. 

Úrad Multifuknčné zariadenie (kopírka)  4 500 €  
Zaradené do programu 
3.3.4. 

Úrad Kuchynská linka  2 000 €  
Zaradené do programu 
3.4.21. 

Ekočata Zázemie pre ekočatu (garáž za škôlkou)  40 000 € 
Zaradené do programu 
12.2.8. 

MiZ/starosta Rekonštrukcia vozovky na Semenárskej ulici  100 000 €  
Zaradené do programu 
7.1.6. 

MiZ/starosta 
Rekonštrukcia chodníkov na Semenárskej 
ulici 

  
Zatiaľ nezaradené do 
rozpočtu 

MiZ/starosta 
Oprava budovy zdravotného strediska 
(schody) 

 5 000 €  
Zaradené do programu 
12.2.8. 

MiZ/starosta 
Oprava budovy materského centra 
(odvodnenie) 

 10 000 €  
Zaradené do programu 
12.2.8. 

MiZ/starosta Výruby (ihrisko, Mandľová)  8 000 €  
Zaradené do programu 
11.1.1. a 11.1.2. 

MiZ/starosta 
Revitalizácia športovísk (cvičné ihrisko, 
hokejbal, ochranné siete) 

30 000 € 
Zaradené do programu 
12.2.26. 

MiZ/starosta Urnový háj  40 000 €  
Zaradené do programu 
12.2.23. 

MiZ/starosta Cyklochodník Jarovce – Rusovce  
Bude zaradené po 
získaní stavbeného 
povolenia 

MiZ/starosta Nová MŠ   
Zaradené do programu 
12.2.9. 

 


