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Návrh uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

po prerokovaní materiálu 

 

 

 

s ch v a ľ u j e 

 

návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... /2019 zo dňa 

25. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012 a č. 26/2018 zo dňa 26. júna 2018  Štatút 

účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ..../2019 

zo dňa 25. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012 a č.26/2018 zo dňa 26.júna 2018  Štatút 

účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej len „návrh VZN“) bol 

spracovaný so zámerom zriadiť účelové peňažné fondy mestskej časti Bratislava-Ružinov       

v zmysle § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a       

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov –  

 

1/ fond výsadby a starostlivosti o zeleň 

2/ fond obnovy a výstavby chodníkov, komunikácií a cyklotrás 

 

a upraviť pravidlá jeho tvorby a používania finančných prostriedkov. 

 

Mestská časť BA-Ružinov  v snahe skvalitniť  starostlivosť o verejnú zeleň a potreby obnovy 

drevín   a rekonštrukciu  komunikácií, chodníkov a cyklotrás navrhuje vytvoriť samostatne 

cielene zamerané fondy, a to  najmä z dôvodu jednoznačného určenia finančných tokov. 

Cieľom je stransparentniť a zjednodušiť zabezpečovanie a vyčlenenie  finančných 

prostriedkov  na uvedený účel. Vytvorenie fondov  je prínosom pre mestskú časť aj 

v oblasti  nakladania s finančnými prostriedkami  a ich napojenia na rozpočet MČ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Návrh  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 

č. ..../2019 

zo dňa 25. júna 2019, 

 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012 Štatút účelových peňažných fondov mestskej 

časti Bratislava-Ružinov v znení všeobecne záväzného nariadenia  č. 26/2018 zo dňa 26. 

júna 2018 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov podľa § 15 ods. 2 písm. a) 

a písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej 

rady  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo: 

 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. 

februára 2012 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov v znení 

všeobecne záväzného nariadenia  č. 26/2018 zo dňa 26. júna 2018  sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 2 odseku 1 v bode 3. sa za slovom „fond“ nahrádza bodka čiarkou a vkladajú sa nové    

       body 4. a 5., ktoré znejú: 

„4. fond výsadby a starostlivosti o zeleň“  

„5. fond obnovy a výstavby chodníkov, komunikácií a cyklotrás“. 

 

1. V § 3 v bode 3. sa za slovami „príloha č. 3“ nahrádza bodka čiarkou a vkladajú sa nové  

 body 4. a 5.,  ktoré znejú: 

„4. fond výsadby a starostlivosti o zeleň - príloha č. 4.“. 

„5. fond obnovy a výstavby chodníkov, komunikácií a cyklotrás – príloha č. 5“. 

 

2. Za prílohu č. 3 sa vkladá  príloha  č. 4. a príloha č. 5 v nasledujúcom znení: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Príloha č. 4 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov  

č. ....../2019 zo dňa ........... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012 Štatút účelových 

peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov v znení všeobecne záväzného 

nariadenia  č. 26/2018 zo dňa 26. júna 2018 

 

Zásady pre tvorbu a čerpanie 

fondu výsadby a starostlivosti o zeleň 

Článok 1 

Účel fondu 

Účelom fondu výsadby a starostlivosti o zeleň (ďalej len „fond zelene“) je akumulovať 

prostriedky tvorené z finančných náhrad za výrub drevín. 

 

Článok 2 

Zdroje tvorby fondu 

Fond zelene sa tvorí z finančných náhrad za výrub stromov, evidovaných v príjmovej časti 

rozpočtu mestskej časti na príslušnej rozpočtovej položke v príjmovej časti. Orgán ochrany 

prírody bude uvádzať číslo účtu “fondu zelene“ priamo do rozhodnutí na výrub drevín 

s finančnou náhradou. Finančná náhrada sa bude uhrádzať priamo  na „fond zelene“. Finančné 

prostriedky z fondu zelene bude výlučne používať príslušný odborný útvar mestskej časti  

v zmysle čl. 3 týchto zásad. 

  

Článok 3 

Použitie fondu 

Prostriedky fondu zelene sa použijú výlučne len na úhradu nákladov spojených 

so starostlivosťou  o dreviny rastúce na území mestskej časti podľa osobitného predpisu
1
. 

 

 

Článok 4 

Pôsobnosť 

 

1/ O zapojení do rozpočtu a o použití prostriedkov fondu zelene rozhoduje miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti. 

2/ O vyrovnaní časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového 

roka rozhoduje starosta mestskej časti.“ 

                                                           
1
 § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 



„Príloha č. 5 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov  

č. ....../2019 zo dňa ........... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012 Štatút účelových 

peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov v znení všeobecne záväzného 

nariadenia  č. 26/2018 zo dňa 26. júna 2018 

Zásady pre tvorbu a čerpanie 

fondu obnovy a výstavby chodníkov, komunikácií a cyklotrás. 

Článok 1 

Účel fondu 

Účelom fondu obnovy a výstavby chodníkov, komunikácií a cyklotrás  (ďalej len „fond 

obnovy“) je účelovo určený na financovanie rekonštrukcií a budovania chodníkov, 

komunikácií a cyklotrás, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve mestskej časti.  

 

Článok 2 

Zdroje tvorby fondu 

Fond obnovy bude tvorený  za rok 2018 vo výške 20% zostatku na účte  fondu rozvoja 

z výnosu z miestneho poplatku za rozvoj. V nasledujúcich rokov bude odvod vo výške 20% 

vykonávaný len z príjmu za príslušný kalendárny rok po odpočítaní odvodu Hlavnému mestu 

SR Bratislava. Vyčíslenie a odvod bude schválený miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 

pri schvaľovaní Záverečného účtu mestskej časti za príslušný rozpočtový rok.  

 

.  

 

Článok 3 

Použitie fondu 

Prostriedky fondu obnovy sa použijú len na úhradu  kapitálových výdavkov na účely 

rekonštrukcie a budovania: 

- chodníkov,   

- komunikácií, 

- cyklotrás. 

 

Článok 4 

Pôsobnosť 

1/ O zapojení do rozpočtu a použití prostriedkov fondu obnovy rozhoduje miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti. 

2/ O vyrovnaní časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového 

roka rozhoduje starosta mestskej časti.“ 

 

 



 

 

Čl. II 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

 

 

 

 

           Ing. Martin Chren 

starosta 
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