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Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva 
 

Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje  
úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2015: 
v bežnom rozpočte – vo finančných operáciách 
príjmovú aj výdavkovú časť navýšiť o 120 896 eur z FRB nasledovne : 
vo výdavkovej časti rozpočtu rozpočtová položka 0660  635006*1 program 11.1   + 120 896 eur, 
v príjmovej časti rozpočtu rozpočtová položka (RP) 454 002                                   + 120 896 eur; 
(odstránenie závad podľa súdneho rozhodnutia na objekte bytový dom Nejedlého 53-63). 
 
 
 

Uznesenie MR  č. 27/2015 zo dňa 14. 4. 2015 

Miestna rada 

odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na 
rok 2015: 

v bežnom rozpočte - vo finančných operáciách príjmovú aj výdavkovú časť navýšiť o 120 896 eur 
z FRB nasledovne: 
vo výdavkovej časti rozpočtu rozpočtová položka 0660 635006*1 program 11.1 + 120 896 eur, 
v príjmovej časti rozpočtu rozpočtová položka (RP) 454 002                                + 120 896 eur, 
(odstránenie závad podľa súdneho rozhodnutia na objekte bytový dom Nejedlého 53-63). 

Hlasovanie :        prítomní : 6           za : 6           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
 
 
Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 8.4.2015: 
Komisia ekonomická odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
schváliť predložený návrh na úpravu rozpočtu. 
Hlasovanie:       prítomní:  7          za: 7                     proti: 0                            zdržali sa: 0 
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Dôvodová správa 
Na návrh prednostu úradu predkladáme návrh na úpravy rozpočtu s možnosťou čerpania finančných 
prostriedkov na bytový dom na Nejedlého č. 53-63 v súvislosti s odstránením závad podľa súdneho 
rozhodnutia. Pôvodne bolo na odstránenie týchto závad schválených 200 000,- eur. Z týchto financií 
sa v rokoch 2012, 2013 a 2014 prefinancovalo 79 104 eur. Zostatok cca 120 896 eur je nutné 
zapracovať do úpravy rozpočtu v roku 2015, aby sa mohlo pokračovať v odstraňovaní závad podľa 
súdneho rozhodnutia. 
 
Prehľad čerpania výdavkov rozpočtu na odstránenie závad podľa súdneho rozhodnutia v rokoch 
2012,2013,2014 – bytový dom Nejedlého č. 53-63. 
                                                                                 v eurách 

 rozpočet skutočnosť 

Rok 2012 200 000 51 628 

Rok 2013 150 000 24 918 

Rok 2014 123 500   2 558 

spolu  79 104 

Návrh 2015 120 896  

  
 


