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Návrh na uznesenie : 
Miestne zastupiteľstvo  
 
 
schvaľuje   použitie (presun) finančných prostriedkov  z rezervného fondu MČ do rozpočtu 
MČ Bratislava - Rusovce do výšky 160.000 € na rekonštrukciu kotolne (výmenu kotlov 
a príslušenstva) v budove miestneho úradu Vývojová 8 a kultúrnej sály, rekonštrukciu 
kuchyne pri kultúrnej sále, výmenu spotrebičov v školskej jedálni a rekonštrukciu 
prislúchajúcich priestorov jedálne, rekonštrukciu interiéru požiarnej zbrojnice.  
 
 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa k použitiu finančných prostriedkov z rezervného fondu 
 
 

Rezervný fond MČ Bratislava – Rusovce je možné podľa stanoviska ministerstva financií 
a zákona o rozpočtových pravidlách použiť na financovanie kapitálových výdavkov alebo na 
 úhradu bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce, alebo na 
likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré 
nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec na základe rozhodnutia 
svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu. Prostriedky rezervného fondu 
môže obec na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť aj na úhradu záväzkov 
bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch.  
 
KOTOLŇA 
Vzhľadom na vysokú poruchovosť, nebezpečenstvo výbuchu,  problematickosť opráv a  
skončenie životnosti kotlov v budove miestneho úradu Vývojová 8 a kultúrnej sály 
a príslušenstva (rozvody, riadiaca jednotka atď.) je nevyhnutné uskutočniť osadenie nových 
kotlov a príslušenstva. V rámci stavebného rozpočtu je predpokladaná suma výdavkov 
47.022,24 €  s DPH. Predpokladáme zníženie sumy v rámci verejného obstarávania o 10-
15%. Teda výsledná suma by mohla byť 40.000 €. V rámci prevodu z rezervného fondu je 
však navrhovaná suma 39.000 € na riešenie havarijného stavu kotolne, aby bolo možné 
čerpať čo najvyššiu čiastku na rekonštrukciu školskej jedálne.  
 
 
KUCHYŇA PRI KULTÚRNEJ SÁLE 
 
Vzhľadom na havarijný stav kuchyne pri kultúrnej sále a potrebu sprevádzkovania kuchyne 
pre účely školskej jedálne počas rekonštrukcie a nadstavby školskej jedálne, je nevyhnutné 
realizovať rozsiahlu rekonštrukciu priestorov, rozvodov vody a plynu,  elektroinštalácie, 
kanalizácie, vzduchotechniky, stavebnej časti. V rámci stavebného rozpočtu je 
predpokladaná suma výdavkov 56 979,70 €  s DPH. Predpokladáme zníženie sumy v rámci 
verejného obstarávania o 10-15%. Teda výsledná suma by mohla byť 50.000 €. Suma 
50.000 € je navrhovaná aj v rámci prevodu z rezervného fondu. 
 
 
REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI A SPOTREBIČE DO ŠKOLSKEJ 
JEDÁLNE 
Vzhľadom na havarijný stav kuchyne a priestorov školskej jedálne a spotrebičov je 
nevyhnutná zásadná rekonštrukcia priestorov a výmena spotrebičov v školskej jedálni. 
Rekonštrukcia priestorov bude prebiehať v rámci rekonštrukcie, prístavby a nadstavby 
školskej jedálne. Predpokladaná suma na výmenu spotrebičov a 
rekonštrukciu prislúchajúcich priestorov, rozvodov vody, plynu, kanalizácie, elektroinštalácie, 
stavebných častí  je vo výške približne 175.000 € s DPH. Z toho plánovaný rozpočet na nové 
profesionálne spotrebiče spĺňajúce prísne normy predstavuje sumu 59.766,- €.   V rámci 
prevodu z rezervného fondu je navrhovaná suma 59.000 €. 
 
 
REKONŠTRUKCIA INTERIÉRU POŽIARNEJ ZBROJNICE 
 
Vzhľadom na nevyhovujúci (havarijný) stav priestorov požiarnej zbrojnice, sály, miestností, 
toaliet je plánovaná rekonštrukcia vnútorných priestorov. Riešenie okien je zahrnuté v inej 
aktivite- projekte rekonštrukcie vonkajších priestorov požiarnej zbrojnice. V rámci 
rekonštrukcie by bolo riešené vykurovanie, omietky, maľby a elektroinštalácia v chodbe 
a kuchyni a WC muži a WC ženy, v sklade a kompletná rekonštrukcia sály. Predpokladaná 
suma predstavuje čiastku 25.000 € s DPH. V rámci prevodu z rezervného fondu je 
navrhovaná suma 12.000 €. 



 
 V rozpočte na rok 2018 (resp. v navrhovanej zmene rozpočtu na rok 2018 na MZ 31.7.2018) 
sú už vyčlenené prostriedky na vyššie spomínané kapitálové výdavky. Schválením použitia 
prostriedkov z rezervného fondu dôjde k presunu prostriedkov na použitie v rozpočte MČ 
Bratislava – Rusovce na príjmovej strane.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.7.2018 Ing. Pavol Holúbek  
         ekonóm 


