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N  á  v  r  h  
na zriadenie  Fondu na obnovu  budov škôl a školských zariadení  v zriaďovateľskej  pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
      

______________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať  Návrh 
na zriadenie  Fondu na obnovu budov škôl 
a školských zariadení  v pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto   
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

MUDr. Peter Tatár  
zástupca starostu       

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Anna Lašánová  
vedúca finančného oddelenia       

 -návrh uznesenia  
-dôvodovú správu   
-návrh Štatútu  Fondu na obnovu budov škôl 
 a školských zariadení v zriaďovateľskej 
 pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré 
 Mesto 
  

 
  



N á v r h   u z n e s e n i a : 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto   
 
s c h  v a ľ u j e :  
 
1. zriadenie Fondu na obnovu budov škôl  a školských zariadení v zriaďovateľskej 
    pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 
2. Štatút  Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
    mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  



Dôvodová  správa  
 
Miestne zastupiteĺstvo mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto  uznesením č. 138/2008, písm. 
A bod 4  schválilo zámer  zriadiť   Fond na obnovu budov škôl a školských zariadení v pôsob- 
nosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Súčasne uložilo starostovi mestskej časti pripraviť 
podklady na realizáciu tohto zámeru a predložiť ich na najbližšie rokovanie miestne- 
ho zastupiteľstva. 
 
Návrh  zriadiť v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto osobitný peňažný fond  
na obnovu budov škôl a školských zariadení v pôsobnosti mestskej časti  podnietili  predov- 
šetkým  tieto záujmy :  
 
l.  zaradiť obnovu budov škôl a školských zariadení  na pozíciu priorít vo výdavkoch 
    mestskej časti  za úroveň základných samosprávnych funkcií, 
 
2. zvýšiť adresnosť použitia kapitálových príjmov, ktoré mestská časť získava v oblasti  
    nakladania s majetkom, konkrétne z prevodu  nehnuteľného majetku – budov a pozemkov. 
 
  
Triedenie príjmov a výdavkov  z hľadiska bežného  alebo kapitálového rozpočtu  upravuje  
ekonomická klasifikácia rozpočtovej  klasifikácie, ktorá je   jednotná pre zostavenie rozpočtu 
a celkové hospodárenie  verejnej správy.  
  
Podľa tejto klasifikácie  sú  príjmy  z predaja nehnuteľného a hnuteľného majetku, ktorý  
spĺňa  kritéria  hmotného a nehmotného majetku – teda aj  budov a pozemkov , príjmom   
kapitálového rozpočtu  a súčasne platné rozpočtové pravidlá neumožňujú priame 
poukazovanie  takto získaných  zdrojov   na osobitný  mimorozpočtový fond.   

 
Podmienky vytvárania  mimorozpočtových  peňažných fondov obcí upravuje § 15 zákona 
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len  „zákon o rozpočtových 
pravidlách „). 
Podľa tohto ustanovenia  obec môže vytvárať  peňažné fondy, ktorých zdrojmi môžu byť 
najmä :  

a) prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 
b) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení 
c) zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich  rozpočtových rokov a zostatky  

príjmových finančných operácií. 
 
Aj vzhľadom na uvedené  je    tvorba  zdrojov    navrhovaného  mimorozpočtového 
fondu      orientovaná  „ na  prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový  rok“  ako  základný  zdroj 
tohto fondu.  
 
Prevody peňažných fondov do rozpočtu sa vykonávajú prostredníctvom finančných 
operácií.  
Obec v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách môže  zostaviť ako schodkový  len 
kapitálový  rozpočet a  jeho vyrovnanie sa vykonáva finančnými operáciami, čo znamená,  
že  prostriedky peňažných fondov  možno použiť len na krytie  kapitálových výdavkov. 



MESTSKÁ   ČASŤ   BRATISLAVA-STARÉ  MESTO 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 
 

Š T A T Ú T 
Fondu na obnovu  budov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  pôsobnosti 

mestskej časti  Bratislava – Staré Mesto 
 

 
  

Čl. l 
Zriadenie fondu a jeho účelové určenie 

 
 

Fond na obnovu budov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej   pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto  (ďalej len „fond“)  bol  zriadený  Miestnym zastupiteľstvom mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto  (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“)  ako  mimorozpočtový peňažný 
fond za  účelom vytvorenia ďalších  zdrojov na  obnovu  budov  škôl a školských zariadení, 
ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
(ďalej len „mestská časť“). 
 

Čl. 2 
Tvorba fondu  

 
 

Fond sa tvorí  z týchto zdrojov :   
 
a)   z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok zníženého o povinný odvod  
      do rezervného fondu,  
b)   zo zisku z podnikateľskej činnosti po zdanení, 
c)   zo zostatku peňažných fondov z predchádzajúcich  rozpočtových rokov a zostatkov    
      príjmových finančných operácií,  
d)   z dobrovoľných príspevkov a darov, 
e)   z iných príjmov.  
 
 
 

Čl.3 
Použitie prostriedkov fondu  

 
1.  Prostriedky fondu sa použijú  najmä : 
    a)  na rekonštrukciu a modernizáciu vonkajších  častí budov škôl a školských zariadení  
         (ako napr. obvodových plášťov, striech a pod.), 
    b)  na rekonštrukciu a modernizáciu vnútorných priestorov ( ako napr. priestory učební,  
         telocviční, sociálnych zariadení, školských jedální  a pod. ), 

c) na modernizáciu technologického vybavenia školských jedální. 
 



  
 
2.  Prostriedky fondu  možno použiť len na  výdavky, ktoré z hľadiska rozpočtovej 
     klasifikácie majú charakter kapitálových výdavkov. 
  
3.  Prostriedky fondu použije mestská časť zásadne prostredníctvom  príjmov a výdavkov  
     rozpočtu, okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými  peňažnými fondami navzá- 
     jom  a okrem prípadov, keď sa prostriedky fondu použijú len na vyrovnanie časového  
     nesúladu medzi príjmami a výdavkami  rozpočtu mestskej časti v priebehu rozpočtového  
     roka.    
 
 4. O použití prostriedkov fondu rozhoduje  miestne zastupiteľstvo. 
 
 
 

Čl. 4 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 
 

l. Plán tvorby a použitia prostriedkov fondu  je  súčasťou tvorby rozpočtu na príslušné 
rozpočtové obdobie. 

 
2.   Výsledok hospodárenia fondu je súčasťou  záverečného účtu mestskej  časti. 
  

      3.   Zostatok finančných prostriedkov vo finančnom zúčtovaní koncom roka neprepadá. 
 
 
 

Čl. 5 
Účinnosť 

 
        Tento štatút nadobúda účinnosť   .............................. 
 
 

 
 
 
Štatút schválilo miestne zastupiteľstvo  dňa .............uznes. č.............. 
 
 
 
 
                                              Ing.arch.Andrej Petrek  
                                              starosta mestskej časti 
                                              Bratislava-Staré Mesto  
 


