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UZNESENIE č. 443/2022 

zo dňa 11.02. 2022 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

A  s c h v a ľ u j e  

 
I. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2022 v súlade s § 14 ods. 1 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne: 

 

Príjmy a príjmové finančné operácie Suma v € 

Použitie Rezervného fondu 6 000 000 

Výdavky a výdavkové finančné operácie Suma v € 

Program 6: Komunikácie 6 000 000 

Zvýšenie príjmov a príjmových finančných operácií celkom 6 000 000 

Zvýšenie výdavkov a výdavkových finančných operácií celkom 6 000 000 

 

B  s p l n o m o c ň u j e  

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, v zmysle § 11 ods. 2. písm. d) zákona 

č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov, v prípade získania úhrad od zdravotných poisťovní za 

poskytnutú zdravotnú starostlivosť súvisiacu s očkovaním v rámci pandémie COVID-19 

navýšiť rozpočet  Bratislavského samosprávneho kraja  v roku 2022  v časti nedaňové príjmy  

a v rovnakej výške výdavky v Podprograme 3.1: Správa majetku 

 

 



 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Predložený návrh je vypracovaný v súvislosti s aktuálnym vývojom v oblasti ďalšieho 

prevádzkovania veľkokapacitného očkovacieho centra a výjazdovej očkovacej služby a takisto 

sa týka aj rozbehnutých rekonštrukcií v oblasti ciest II. a III. triedy. Zároveň súvisí 

s predpokladaným výsledkom hospodárenia Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len 

„BSK“) za rok 2021. 

Rezervný fond a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy 

Úrad BSK v spolupráci so Správou ciest BSK rozbehol v roku 2021 rekonštrukcie 

a revitalizácie ciest II. a III. triedy, z ktorých viaceré boli síce rozpracované alebo sú v procese 

verejného obstarávania, ale neboli ku koncu roka 2021 finančne vysporiadané. Zdroje, ktoré 

boli na financovanie týchto rekonštrukcií určené (Rezervný fond), neboli teda použité v plnej 

výške a je možné časť z nich obratom zaradiť do rozpočtu BSK na rok 2022. V tomto prípade 

ide o prostriedky Rezervného fondu, ktoré neboli v rámci rozpočtu BSK na rok 2021 dočerpané 

a v zmysle tohto návrhu je možné ich použitie na investičné akcie, ktoré sú v zásobníku 

projektov Investičného plánu BSK v oblasti ciest II. a III. triedy. Navrhujeme navýšenie použitia 

prostriedkov RF na cesty II. a III. triedy vo výške 6 mil. EUR. 

Vývoj Rezervného fondu (ďalej len „RF“) je nasledovný: 

Stav RF v roku 2021: 36,1 mil. EUR 

Použitie v roku 2021: 5,6 mil. EUR 

Stav ku koncu roku 2021: 30,5 mil. EUR 

Použitie v roku 2022 v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2022: 22,5 mil. EUR 

Navýšenie použitia RF v roku 2022: 6,0 mil. EUR 

Predpokladaný výsledok hospodárenia za rok 2021: 16,9 mil. EUR 

Predpokladaný zostatok RF fondu ku koncu roka 2022: 18,9 mil. EUR (30,5-22,5-6+16,9) 

 

Splnomocnenie predsedu BSK 

BSK naďalej aj v roku 2021 pokračuje s prevádzkou veľkokapacitného očkovacieho centra 

a výjazdovej očkovacej služby. Zároveň naďalej platia zmluvy so zdravotnými poisťovňami 

týkajúce sa úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť – v tomto prípade za podanú 

vakcínu. Tento druh príjmu BSK patrí medzi nedaňové príjmy. V čase prípravy návrhu rozpočtu 

BSK na rok 2022 ešte neboli známe podmienky ďalšieho prevádzkovania očkovacích centier, 

preto tento druh príjmov nebol súčasťou schváleného rozpočtu BSK na rok 2022. Z pohľadu 

výdavkov ide o výdavky na pandémiu (v tomto prípade očkovanie), ktoré z dôvodu zlej 

predvídateľnosti máme už od roku 2020 začlenené v Podprograme 3.1 – Správa majetku, kde 

sú v zmysle funkčnej klasifikácie špecificky vedené ako výdavky spojené so zdravotníctvom. 

Tieto príjmy sú určené prioritne na úhradu miezd lekárov a sestier v súvislosti s očkovaním. 

Splnomocnenie predsedu teda umožní plynulé financovanie ďalšej prevádzky 

veľkokapacitných očkovacích centier a výjazdovej očkovacej služby. 

  



 

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK 
k materiál Návrh na I. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2022 

 

 

 
Názov komisie 
 

 
Stanovisko komisie k návrhu materiálu 

 
Hlasovanie 

Akcept. / 
Neakcept. 

Zapracov. 
/Nezapracov.                                             

Komisia majetku, investícií  
a verejného obstarávania 

 

Poslanec Chren navrhol, aby zmeny v príjmoch výdajoch zo ZP k MOMkám mal 

splnomocnenie zmeniť župan, keďže sumy sa často menia a je administratívne 

zbytočné, aby každá zmena musela byť odsúhlasovaná zastupiteľstvom. Pán Vlčej 

splnomocnenie pripraví na finančnú komisiu k odsúhlaseniu 

Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania odporúča Zastupiteľstvu BSK 

prerokovať predložený materiál a schváliť v predloženej podobe. 

 
Prítomní: 5 
Za: 5   
Proti: 0 
Zdržal sa:  
Nehlasoval:0 

 
akceptované 

 
zapracované 

Komisia dopravy 
Komisia dopravy odporúča zastupiteľstvu BSK prerokovať a schváliť materiál 

v predloženej podobe 

Prítomní: 13 
Za:  13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:0 

  

Finančná komisia 

Materiál bol upravený v zmysle návrhu p. poslanca Chrena uvedeného na 

zasadnutí Komisie majetku, investícií a VO.  

Hlasovanie prebehlo už pre upravený návrh.  

Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a 

schváliť v predloženej podobe. 

Prítomní: 9 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa:0 
Nehlasoval: 0 

  


