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Návrh uznesenia 
 
 

       Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. zrušuje 
 
Cestný fond dňom 30.9.2015. 
 

B. schvaľuje 
 
prevod zostatku finančných prostriedkov zo zrušeného cestného fondu na Fond 
statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

 
 

    Dôvodová správa  
 

Fond statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka vznikol ako účelový 
mimorozpočtový peňažný fond, ktorý je určený na prípravu, výstavbu, prevádzku a údržbu 
zariadení statickej dopravy v správe mestskej časti. Fond bol zriadený v súlade s § 15 zákona 
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Účinnosť fondu je od 15.5.2015 
Cestný fond vznikol za účelom opravy a údržby miestnych komunikácii a jeho použitie je 
z časti totožné s fondom statickej dopravy nakoľko v štatúte novovytvoreného fondu je v § 5 
„Použitie prostriedkov fondu“ uvedené že v prípade potreby môžu byť finančné prostriedky 
vo fonde použité aj na opravu a údržbu miestnych komunikácií. Ako ďalší dôvod na zrušenie 
resp. zlúčenie fondov možno považovať fakt, že na cestnom fonde od roku 2013 neprichádza 
k žiadnym pohybom a nie sú plánované ani rozpočtované výdavky na rok 2015, ktoré by mali 
byť hradené z tohto fondu. V minulosti sa cestný fond využíval najmä na úhradu faktúr za 
zimnú údržbu komunikácií. Od roku 2010 nebola vo fonde účtovaná žiadna tvorba a bolo 
účtované len čerpanie. V roku 2013 zostatok na účte vo výške cca 13tis.€ nepostačoval ani na 
úhradu faktúr za zimnú údržbu a tým pádom sa tieto finančné prostriedky vôbec 
nevyužívali. V roku 2014 boli na účte účtované len bankové poplatky a kreditné úroky.  Preto 
navrhujeme zrušiť cestný fond dňom 30.09.2015 a zostatok vo výške 13.242,56 €  previesť na 
novovytvorený Fond statickej dopravy.  
 
 
Stanovisko komisie ekonomickej miestneho zastupiteľstva zo dňa 3.9.2015    
 
Komisia ekonomická prerokovala návrh na zrušenie cestného fondu a odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti  Bratislava–Dúbravka    
 
A. Zrušiť cestný fond dňom 30.9.2015. 
 
B. Schváliť prevod zostatku finančných prostriedkov na Fond statickej dopravy mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka. 
 
Hlasovanie:  prítomní :5          za :5                            proti :  0               zdržali sa: 0 
           
 



 3

Uznesenie miestnej rady č.63/2015 zo dňa 8.9.2015 
 

Miestna rada 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu 
A. zrušiť  
Cestný fond dňom 30. 9. 2015. 
 
B. schváliť 
prevod  zostatku  finančných  prostriedkov  zo  zrušeného Cestného fondu  na Fond statickej 
dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  
 
 
Hlasovanie :      prítomní : 4           za : 4           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
 


