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Správa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2008 – 2010 
 
  
 
      Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2008 – 2010 je zostavený 
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Týmto zákonom je ustanovená 
povinnosť zostaviť  viacročný rozpočet t.j. aj na nasledujúce roky 2009 a 2010 s tým, že 
príjmy a výdavky týchto rozpočtov nie sú záväzné. 
 
      Východiskom pre zostavenie rozpočtu bola zákonom stanovená povinnosť zostaviť 
rozpočet bežný, rozpočet kapitálový a osobitne finančné operácie, v ktorých sú premietnuté 
prevody z mimorozpočtových fondov. 
 
Bežný rozpočet sa povinne zostavuje ako vyrovnaný, resp. prebytkový, kapitálový rozpočet 
môže byť zostavený aj ako schodkový s následným preukázaním jeho krytia. 
 
 
Pre rok 2008 sú príjmy a výdavky navrhnuté takto: 
 

                                                                                                                               v tis. Sk     
U k a z o v a t e ľ P r í j m y V ý d a v k y + prebytok 

- schodok 
Bežný rozpočet 498 565 tis. Sk 498 565 tis. Sk 0 
Kapitálový rozpočet 30 270 tis. Sk 75 298 tis. Sk - 45 028 tis. Sk 
Finančné operácie 45 028 tis. Sk 0 + 45 028 tis. Sk 
Rozpočet spolu 573 863 tis. Sk 573 863 tis. Sk 0 

 
 
 
   Výdavky rozpočtu na rok 2008 sú prísne limitované očakávanými príjmami tak, aby 
v nevyhnutnom rozsahu mestská časť v roku 2008 zabezpečila 
- základné samosprávne funkcie, t.j. údržbu komunikácií, čistenie, starostlivosť o zeleň 

a životné prostredie, 
- starostlivosť o starých občanov, 
- prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, sociálneho zabezpečenia, stavebného 

poriadku a matriky, 
a vytvorila podmienky rozvojovým programom mestskej časti. 
 
 
       Rozpočet mestskej časti zohľadňuje podmienky platnej organizačnej štruktúry úradu, 
počet a formy organizácií, ku ktorým mestská časť plní funkciu zriaďovateľa. 
       Z uvedeného vyplýva, že nielen legislatívne zmeny ale aj vnútorné organizačné zmeny 
môžu byť dôvodom primeraných úprav rozpočtu. 
 
 
 
  
 
      



 2 

I.    B e ž n ý    r o z p o č e t 
 
        Tvorbu bežného rozpočtu na rok 2008 výrazným spôsobom ovplyvnila úroveň príjmov 
predchádzajúcich rokov. V roku 2005 prestala byť mestská časť správcom dane 
z nehnuteľnosti, jej výnos zohľadňuje hl. mesto vo výške podielu dane z príjmov fyzických 
osôb. Súčasne však hl. mesto odňalo kompetencie správcu dane za  užívanie verejného 
priestranstva na komunikáciách I. a  II. triedy v územnej pôsobnosti Starého Mesta 
a v povoľovaní prevádzok lotérií a iných podobných hier. Tieto kompetencie boli na mestskú 
časť prenesené od vzniku samosprávy a ich odňatím mestská časť nielenže stratila práva 
spravovať veci miestneho významu ale aj bežné príjmy viac ako 50 mil. Sk. Schodok 
vzniknutý v roku 2006 bol vyrovnaný v roku 2007 použitím prostriedkov rezervného fondu 
a v roku 2007 sa mestská časť snaží zabezpečiť povinnosť vyrovnaného rozpočtu znížením 
bežných výdavkov. 
        Navrhnutý bežný rozpočet na rok 2008 vo výdavkovej časti charakterizuje nielen 
reštrikcia ale aj určenie resp. zmeny priorít nastavené v predchádzajúcich rokoch. 
        Vo funkčných oddieloch vnútorného členenia rozpočtu sú výdavky s nárastom stanovené 
s rešpektovaním valorizácie platov, následne odvodov do poistných fondov a očakávanej 
miery inflácie. 
        Nedostatok finančných prostriedkov na väčšiu údržbu a opravy eliminujú návrhy na 
efektívnejšie rekonštrukcie, ktoré majú investičný charakter a môžu byť financované 
z kapitálového rozpočtu. 
        Predpokladom vyrovnaného rozpočtu v roku 2008 je výrazné zvýšenie dosiahnutia 
príjmov v položke „príjmy z prenájmu“ efektívnejším zhodnotením prenájmov, využitím 
voľných resp. z rôznych dôvodov neobsadených priestorov, obmedzením prevodov 
nebytových priestorov, obzvlášť tých, ktoré sú dlhodobým stabilným príjmom bežného 
rozpočtu. 
 
 
 
01.1.1 .6  Výdavky verejnej správy 
 
 
1. Poslanci, miestne zastupiteľstvo 
 
      Mestská časť tu rozpočtuje výdavky na činnosť orgánov miestnej samosprávy - výdavky 
súvisiace s rokovaním miestneho zastupiteľstva, mesačné odmeny uvoľneným 
a neuvoľneným poslancom, jednorazové odmeny a príslušné poistné odvody .  
 
 
2. Miestny úrad 
 
      Miestny úrad vykonáva úlohy miestnej samosprávy a prenesený výkon štátnej správy vo 
vzťahu k občanom Starého Mesta, k subjektom, ktoré tu majú sídlo svojich podnikateľských 
aktivít, vykonávajú tu stavebnú činnosť a pod. Miestny úrad zabezpečuje správu miestnych 
daní, správu vlastného a zvereného majetku, zabezpečuje prenájom obecného majetku, výkon 
sociálnych vecí, legislatívne a projekčne pripravuje a vykonáva rozvoj mestskej časti 
pomocou územnoplánovacích dokumentov, riadi zariadenia mestskej časti bez právnej 
subjektivity.  
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Skladba  výdavkov: 
 

Mzdy 54 856 tis. Sk 
Odvody do poistných fondov 19 200 tis. Sk 
Tovary a služby 21 458 tis. Sk 
S p o l u 95 514 tis. Sk 

   
  

     Do aparátu miestneho úradu sú zahrnuté aj technicko-hospodárske činnosti delimitovaného 
školstva – rozpočet a účtovníctvo, mzdová a personálna agenda pre školy a zariadenia bez 
právnej subjektivity - školský úrad a výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti 
stavebného poriadku.   
  
 
 
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 
 
1. Auditorské služby 
 
     Schváleniu záverečného účtu za rozpočtový rok predchádza v zmysle zákona audit 
účtovnej závierky.  
 
 
2. Poplatky bankám 
 
    Mestská časť uskutočňuje svoje finančné hospodárenie na  17 bankových účtoch (okrem 
účtov preddavkových a rozpočtových organizácií). Poplatky za vedenie účtov, za bankové 
transakcie a odovzdávanie výpisov sa rozpočtujú vo výške 500 tis. Sk. 
 
 
3. Úroky debetné  
 
    Debetné úroky uhrádza mestská časť stavebníkom podkrovných bytov súčasne so zloženou 
kauciou ( pokiaľ kaucia nebola použitá na úhradu škôd spôsobených stavebnou činnosťou ).  
 
 
4. Úhrada daní 
 
     Mestská časť Bratislava – Staré Mesto je  daňovníkom dane z príjmov právnických osôb 
podľa zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. V podmienkach 
mestskej časti sú takýmito príjmami prijaté úroky od spoločnosti R.B.I. spol. s r.o. v súvislosti 
s poskytnutou pôžičkou a príjmy z reklamy. 
 
 
5. Znalecké posudky, geometrické plány 
 
     V tejto časti rozpočtu sú rozpočtované výdavky nesúvisiace s prevodom vlastníctva bytov 
a nebytových priestorov podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z.z., t.j. geometrické zameranie 
a inžinierska činnosť pre potreby majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností, 
odčlenenie parciel, znalecké posudky o hodnote nehnuteľností. 
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01.3.3  Matričná činnosť 
 

     Podľa zákona NR SR č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce prešiel na mestskú časť Bratislava – Staré Mesto od 1.1.2002 výkon matričnej 
činnosti. Na finančné zabezpečenie tohto preneseného výkonu štátnej správy  pre Staré Mesto 
je rozpočtovaná decentralizačná dotácia vo výške 1 650 tis. Sk, rozdiel je financovaný 
z rozpočtu mestskej časti.  
 
Skladba výdavkov Matričného úradu: 
 

Mzdy 2 248 tis. Sk 
Odvody do poistných fondov 787 tis. Sk 
Tovary a služby 840 tis. Sk 
S p o l u 3 875 tis. Sk 

 
  
  
 
01.6.0 Všeobecné verejné výdavky inde neklasifikované 
 
1. Členské príspevky 
 
     Členské príspevky uhrádza mestská časť združeniam, v ktorých je členom. Príspevky sa 
uhrádzajú: Združeniu miest a obcí Slovenska, Únii miest Slovenska, Asociácii priemyslu 
a ochrany prírody, Regionálnemu združeniu mestských častí, Asociácii komunálnych 
ekonómov, Združeniu hlavných kontrolórov, Klubu starostov. 
 
2. Dotácie 
 
   Na poskytovanie dotácií podľa VZN č. 2/2005 mestskej časti Bratislava – Staré Mesto sa 
pre rok 2007 vyčleňuje čiastka 600 tis. Sk, s účelovým určením do oblastí školstva, kultúry, 
sociálneho zabezpečenia a životného prostredia. 
 
 
 
02.2.0 Civilná ochrana 
 
     Nedoriešené vzťahy medzi štátom, ktorý je správcom úkrytov civilnej ochrany a obcami, 
ktoré sú vlastníkom väčšiny týchto nebytových priestorov, spôsobujú vlastníkovi ujmu 
spočívajúcu v náraste platieb za správu týchto priestorov a povinnosť vlastníka uhrádzať 
príspevky do fondu opráv, prevádzky a údržby domov úmerne podlahovej ploche priestoru. 
V roku 2008 plánuje uhradiť mestská časť zo svojho rozpočtu príspevky do fondu opráv spolu 
vo výške 810 tis. Sk, odmenu za správu a za služby  280 tis. Sk, energie 100 tis. Sk a za 
údržbu a revízie 150 tis. Sk  
 
 
03.2.0   Požiarna ochrana 
 
     Mestská časť financuje základné prevádzkové potreby Dobrovoľného hasičského zboru na 
Cintorínskej ulici vo výške 450 tis. Sk. 
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03.6.0 Služby verejného poriadku 
 
     Mestská časť Staré Mesto uzatvorila s Kanceláriou prezidenta republiky SR zmluvu 
o prenájme Grasalkovichovej záhrady pre verejnosť. Súčasťou zmluvných povinností je 
celoročná ochrana majetku záhrady proti násilnému vniknutiu cudzích osôb, kontrola 
neoprávneného vstupu so psom, ochrana osôb zdržiavajúcich sa v záhrade voči násilným 
útokom iných osôb, zamedzovanie mimoriadnych udalostí. Stráženie vykonáva spoločnosť 
TEMIS SECURITY s.r.o. v zimných mesiacoch do 18,00 hod., v letných mesiacoch do 22,00 
hod.  
 
 
04.2.1    Veterinárne služby a prevencia 
 
     Vybrané činnosti veterinárnej asanácie v Bratislave zabezpečuje hlavné mesto na základe 
zmluvy o združení finančných prostriedkov, na základe ktorej hlavné mesto uhrádza 
zmluvnému partnerovi Sloboda zvierat 50 % výdavkov (odchyt túlavých zvierat, likvidáciu 
uhynutých zvierat a pod), ostatné mestské časti prispievajú podielmi úmernými počtu 
obyvateľov. V roku 2008 prispeje Staré Mesto na celomestské výdavky sumou 101 tis. Sk. 
     Výkon deratizácie zabezpečuje mestská časť podľa zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane 
zdravia ľudí a v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v rozsahu celoplošnej 
deratizácie na území mestskej časti dvakrát ročne (na jar a na jeseň). Nástrahy sú kladené do 
miestnej kanalizačnej siete, popri cestách a chodníkoch, v parkoch, na ihriskách, skládkach 
odpadu, v miestach neohradených stavenísk a rozkopávok. V tejto časti rozpočtu je zahrnutá 
aj  deratizácia v objektoch základných a materských škôl, zabezpečená referátom životného 
prostredia miestneho úradu. Rozpočtované výdavky sú vo výške 599 tis. Sk. 
 
 
04.5.1      Cestná doprava 
 
1.  Opravy komunikácií 
 
     Starostlivosť o komunikácie III. a IV. kategórie v správe Starého Mesta zabezpečuje 
rozpočtová organizácia VEPOS. Súčasťou tohto okruhu verejnoprospešných činností je 
výstavba nových komunikácií, opravy a rekonštrukcie ciest, chodníkov, oporných múrov, 
oprava dlažby v historickej časti mesta, opravy a údržba kanalizačných vpustí a prípojok 
kanalizácie, údržba dopravného značenia. Rozsah údržby a opráv je limitovaný výškou 
schváleného rozpočtu na tento účel.  
     Čiastočným zdrojom financovania opráv komunikácií budú sponzorské prostriedky. 
      
 2.  Správa a zimná údržba komunikácií 
 
      Navrhovaná výška finančných prostriedkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
zohľadňuje zníženie spôsobené predzásobením soľou a priaznivými klimatickými 
podmienkami. 
 
3. Stočné za komunikácie III. a IV. triedy 
 
     Táto položka zahŕňa povinnosť mestskej časti uhrádzať Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti poplatok za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou. 
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05.1.0   Nakladanie s komunálnym odpadom 
 
     Čistenie komunikácií (strojné a ručné zametanie) a vyberanie uličných košov zabezpečuje 
VEPOS.  
     Spolu vynaloží Staré Mesto  výdavky na nakladanie s odpadom  vo výške  20 250 tis. Sk.  
     Na zber veľkorozmerného odpadu budú aj v roku 2008 k dispozícii veľkorozmerné 
kontajnery, ktoré občania využívajú na likvidáciu odpadu zo zelene, drobného stavebného 
odpadu, rôzneho opotrebovaného vybavenia domácností a iného veľkorozmerného odpadu.  
 
 
05.6.0   Ochrana životného prostredia 
 
 
1. Verejná zeleň spravovaná VEPOSom 
 

Rozpočtová organizácia VEPOS sa stará o plochy zelene v centre mesta aj v okrajových 
lokalitách mestskej časti. Okrem zverených plôch zabezpečuje VEPOS nepravidelnú 
údržbu niektorých plôch nezverenej zelene a pravidelné kosenie trávnatých plôch na 
detských ihriskách mestskej časti. 

 
 
2. Výsadba a údržba stromov 
 
       Z tejto časti rozpočtu sú hradené výdavky realizované referátom životného prostredia 
miestneho úradu - orezanie drevín a kosenie na pozemkoch v správe mestskej časti, 
nezverených do správy VEPOSu (orezy, presvetlenie, odvoz odpadu zo zelene a jeho 
zneškodnenie). 
  
 
06.2.0   Rozvoj obcí 
 
1. Riešenie statickej dopravy 
 
      V roku 2008 budú zrealizované dopravno-inžinierske opatrenia a obstarané projektové 
dokumentácie zlepšujúce možnosti statickej dopravy v zóne s dopravným obmedzením.  

 
 

2. Štúdie, územnoplánovacie dokumenty 
 
     Finančné prostriedky tejto časti rozpočtu budú použité na obstaranie územnoplánovacej 
dokumentácie. 
 
 
3.spolufinancovanie Mobilparking 
4. Mobilparking 
 
      Od roku 2006 mestská časť pracuje na projekte Mobilparking. Tento projekt je 
financovaný z prostriedkov európskej únie, mestská časť sa podieľa na spolufinancovaní vo 
výške 5 %. 
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5. Spracovanie plánu hosp. a soc. rozvoja 
6. Spolufinancovanie rozvojových projektov 
 
     Spracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti a vyčlenenie 
prostriedkov na spolufinancovanie rozvojových projektov sú podmienky, ktoré treba 
preukázať pri podávaní žiadosti o financovanie rozvojových programov z prostriedkov 
európskej únie. 
 
 
 
06.6.0   Bývanie a občianska vybavenosť 
 
1.,2.,3.          Správa obecných priestorov  
                     Fond prevádzky, údržby a opráv 
                     Služby 
  
    Referát ekonomiky zmluvných vzťahov zabezpečuje fakturáciu a výber nájmu z obecných 
bytov a nebytových priestorov, stavieb, pozemkov a záhrad.  Taktiež zabezpečuje evidenciu 
a vymáhanie pohľadávok z činnosti mandatárov a správcovských spoločností, z činnosti 
Správy a údržby domov,  z prenájmu obecných bytov a nebytových priestorov, stavieb, 
pozemkov a záhrad. Pripravuje podklady pre vyhotovenie nájomných zmlúv, podklady pre 
výpovede z nájmu, predpis platobných povinností za nájom, sledovanie platieb, účtovné 
a platobné doklady k pohľadávkam a záväzkom vyplývajúcich zo zmlúv o spoločenstve alebo 
zo zmlúv o výkone správy.  
 
     Obecné byty a nebytové priestory spravuje mestská časť prostredníctvom 24 
správcovským firiem a  46 spoločenstiev. Týmto subjektom by mala uhradiť v r. 2008 
mestská časť zmluvne dohodnuté odmeny za správu vo výške  1 600 tis. Sk (bez zariadení 
mestskej časti) a príspevky do fondu opráv, prevádzky a údržby v objeme 7 800 tis. Sk (bez 
zariadení mestskej časti).  
     Od 1.1.2001 uhrádza mestská časť ako vlastník nepredaných priestorov na základe zmluvy 
o finančnom režime náklady na služby, od nájomcov vyberá platby spolu s nájomným. V roku 
2008 sú rozpočtované výdavky za služby užívané bytovými a nebytovými priestormi 
v objeme 16 200 tis. Sk.  
 
 
4. Opravy obecných priestorov, domov 
 
     Oddelenie spravovania nehnuteľného majetku zabezpečuje nevyhnutné opravy 
v nepredaných bytoch a nebytových priestoroch – väčšinou ide o opravy vodoinštalácií, 
elektroinštalácií a odstránenie havárií. 
 
 
5. Prevod vlastníctva bytov a nebyt. priestorov 
 
    V roku 2008 bude pokračovať prevod vlastníctva bytov na nebytových priestorov podľa 
zákona č.182/1993 Z.z.. V mene mestskej časti zabezpečujú prevod dvaja zmluvní partneri – 
H-PROBYT a Ing. Horárová. 
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6. Ostatné služby 
 
    Z tejto položky rozpočtu sú uhrádzané prevádzkové výdavky za neprenajaté objekty 
(Heydukova 25, Obchodná 52, bývalé DJ Javorinská). 
 
7. Právne služby, súdne poplatky 
 
    Navrhovaná položky zahŕňa právne služby a súdne poplatky pri majetkovoprávnych 
sporoch a riešení pohľadávok súdnou cestou. 
 
8. Deložácie 
 
     V tejto časti sú navrhnuté výdavky súvisiace s otvorením a vyprataním neoprávnene 
obsadených bytov a nebytových priestorov, zároveň aj výdavky súvisiace s deložačnými 
skladmi – odmena za správu a príspevok do fondu opráv. 
 
19. Štúdie, posudky 
 
      Výdavky na štúdie a posudky bytov a stavieb nesúvisiace s výstavbou. 
 
10. Trhovisko 
 
     Trhovisko na Poľnej ul. spravuje organizácia VEPOS.  
 
11. Verejné záchody 
 
     Prevádzkovateľom 9 verejných záchodov v Starom Meste je rozpočtová organizácia 
VEPOS, ktorá spravuje WC v nasledovných lokalitách: na Kollárovom  a Americkom 
námestí, na ul. 29. augusta, Palackého, na Šafárikovom námestí a v Medickej záhrade, na 
Námestí SNP, Staromestskej ul. a v Grassalkovichovej záhrade.  
 
12. Hospodárska správa VEPOS 
 
     Činnosti rozpočtovej organizácie VEPOS by malo v roku administratívne a technicky 
zabezpečovať 11 zamestnancov. Okrem činností, ktoré sú v tejto správe samostatne 
hodnotené, VEPOS sa vyjadruje k projektovej dokumentácii mestskej časti, odsúhlasuje 
rozkopávky a iné zaujatie verejného priestranstva na zverených komunikáciách, predpisuje 
a vyberá príjmy z majetku jemu zverenému. 
 
 
07.6.0  Zdravotníctvo inde neklasifikované 
 
Detské jasle 
 
     Mestská časť prevádzkuje jasle na Čajkovského a Hollého ulici spolu s kapacitou 70 miest, 
z toho 
 

DJ Čajkovského ul. 45 miest 
DJ Hollého ul. 25 miest 
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Štruktúra výdavkov: 
 

Mzdy 4 116 tis. Sk 
Odvody do poistných fondov 1 440 tis. Sk 
Tovary a služby 1 949 tis. Sk 
S p o l u 7 505 tis. Sk 

 
 
08.1.0   Rekreačné  a športové služby 
 
 
1. Verejné detské ihriská 
 
      Mestská časť  prevádzkuje sedem detských ihrísk, ktorých správcom je rozpočtová 
organizácia VEPOS. Ide o ihriská na Búdkovej ceste, v Slubekovej záhrade, na Jedlíkovej 
a Žabotovej ulici, v Medickej záhrade, na Jakubovom a Fajnorovom nábreží. Tri ihriská sú 
umiestnené na cudzích pozemkoch – užívanie ihriska na Fajnorovom nábreží je upravené 
nájomnom zmluvou, v prípade Búdkovej a Žabotovej ul. spôsob užívania nie je zmluvne 
upravený. Ihriská sú v prevádzke od 1.5 do 15.10. 
     VEPOS prevádzkuje aj športový areál Lafranconi vybudovaný v roku 2001 v spolupráci 
s fakultou telovýchovy a športu Univerzity Komenského. 
 
2. Rekreačný objekt Duchonka 
 
     Rekreačné zariadenie na Duchonke využívajú na rekreáciu zamestnanci miestneho úradu. 
Zamestnanci a ich rodinní príslušníci uhrádzajú poplatok 70 Sk/deň,  ostatné osoby 180 
Sk/deň. Výdavky  pozostávajú z úhrad za el. energiu, vodné a stočné, odvoz odpadu, miestne 
dane.  
 
 
08.2.0    Kultúrne služby 
 
1. Miestne kultúrne centrá 
 
      Miestne kultúrne centrá na Ventúrskej, Školskej a Gaštanovej ulici sú zariadeniami 
mestskej časti bez právnej subjektivity. Miestny úrad zabezpečuje pre tieto zariadenia 
pracovnoprávnu agendu. V rámci schváleného rozpočtu hospodária miestne kultúrne centrá 
samostatne s vyčleneným preddavkom, príjmy a výdavky sa zúčtovávajú s rozpočtom 
mestskej časti. 
 
     Prostredníctvom MKC Zichyho palác je financované divadlo malých javiskových foriem  
F 7, ktoré vzniklo rekonštrukciou pivníc mestského domu na Františkánskom námestí.  
 
Štruktúra výdavkov: 
 

Mzdy   4 961 tis. Sk 
Odvody do poistných fondov  1 735 tis. Sk 
Tovary a služby  12 804 tis. Sk 
S p o l u  19 500 tis. Sk 



 10 

2. Staromestská knižnica 
 
     Staromestská knižnica je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. 
Svoje služby poskytuje v centrálnej knižnici na Blumentálskej ul. a v 4 pobočkách – na 
Karadžičovej, Panenskej, Záhrebskej ul. a na Západnom rade. V letných mesiacoh knižnica 
prevádzkuje v Medickej záhrade „letnú čitáreň“ s ponukou slovenských denníkov 
a časopisov, vybraných zahraničných novín a časopisov. 
 
3. Publikačná činnosť 
 
      Navrhovaný objem finančných prostriedkov zostáva otvorený vo vzťahu k zámerom 
zachovania novín, zmeny periodicity, resp. náhrade informovanosti občanov inou formou. 
      
4. Pisztoryho palác 
 
     V roku 2008 sa rozpočtujú výdavky len na úhradu prevádzkových nákladov. 
 
5. Korunovačná Bratislava 
 
      Navrhovaný rozpočet nepredpokladá financovanie tejto aktivity z rozpočtu mestskej časti. 
Vyčlenenou čiastkou sa rieši len participácia na výdavkoch. 
 
6. Vianočné osvetlenie, laser 
 
       Výdavky na vianočné osvetlenie a laser pozostávajú z výdavkov na montáž a demontáž 
vianočného osvetlenia a z výdavkov na energie (elektrická energia, voda). 

 
7. Hudobná akadémia Schengen 
 
      Mestská časť je zakladateľom neinvestičného fondu Hudobná akadémia Schengen – 
Bratislava, ktorej poskytne príspevok vo výške 100 tis. Sk. 
 
 
 
 
09.    Š k o l s t v o 
 
 
    Činnosť základných škôl je preneseným výkonom štátnej správy, štát zabezpečuje 
financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenie havarijných situácií. 
Finančné prostriedky sú prideľované zriaďovateľom podľa typu škôl a podľa počtu žiakov 
v jednotlivých školách. 
 
      Školy sú oprávnené získavať ďalšie zdroje určené zákonom č. 597/2003 Z.z. 
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o získané príjmy 
prekročiť schválené rozpočtové limity na bežné výdavky. Konkrétne ide o príspevky od 
rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školských 
zariadeniach (tzv. „školné“), príjmy z prenájmu učební, telocviční, príspevky a dary od 
právnických a fyzických osôb a príjmy z podnikateľskej činnosti školských jedální. 
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     Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov článkom III. novelizoval zákon č. 597/2003 Z.z. 
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Novelizácia sa týkala 
princípov financovania regionálneho školstva a od 1.1.2005 nie sú školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí financované zo štátneho rozpočtu, ale z výnosu dane 
z príjmov FO v rámci fiškálnej decentralizácie. 
 
 
ZÁKLADNÉ    ŠKOLY 
 
     V roku 2008 bude na staromestský rozpočet napojených 6 základných škôl s právnou 
subjektivitou a dve základné školy s materskými školami. Školy samostatne hospodária 
s prostriedkami štátneho rozpočtu, obce a s príjmami, ktoré získajú podľa zákona 
o financovaní škôl.  
     V bežnom rozpočte sa predpokladajú výdavky financované z decentralizačnej dotácie vo 
výške 86 mil. Sk a dofinancovanie z rozpočtu mestskej časti vo výške 4 mil. Sk. 
 
 
MATERSKÉ ŠKOLY 
 
     V roku 2008 bude v prevádzke 19 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti. Dve materské školy majú právnu subjektivitu (MŠ na Timravinej a Šulekovej ulici) 
a dve materské školy sú pri základných školách (ZŠ Grösslingová a ZŠ Škarniclova). Ostatné 
sú zariadenia bez právnej subjektivity, bez vlastných bankových účtov, kde úhrady energií 
a všetkých ostatných výdavkov sú vykonávané prostredníctvom bankových účtov mestskej 
časti. Na bankový účet mestskej časti sú prijímané aj príjmy týchto škôl a následne 
prostredníctvom výdavkovej časti rozpočtu použité na čiastočnú úhradu nákladov.  
  
 
 
09.5.0   Ďalšie vzdelávanie 
 
     V tejto časti sú rozpočtované výdavky na zvyšovanie odbornosti zamestnancov miestneho 
úradu a poslancov mestskej časti prostredníctvom kurzov, školení a seminárov.  
 
 
 
10.2.0   S t a r o b a 
 
 
1. Domov dôchodcov 
 
     Domov dôchodcov na Podjavorinskej ul. č. 6 je samostatnou rozpočtovou organizáciou 
mestskej časti s právnou subjektivitou. Je zariadením sociálnej starostlivosti o starých 
občanov v prevažnej miere zo Starého Mesta, ktorí dosiahli vek pre priznanie starobného 
dôchodku a pre trvalé zmeny zdravotného stavu potrebujú nepretržitú starostlivosť, ktorú im 
nemôžu zabezpečiť príbuzní pre vážne dôvody, alebo príbuzných nemajú. Má kapacitu 70 
miest, je prevádzkovaný nepretržite po celý rok a poskytujú sa tu rôznorodné služby potrebné 
pre dôstojný a spokojný život jeho obyvateľov. 
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 2. Zariadenia opatrovateľskej služby   
 
     Podľa zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce a vyššie územné celky boli ku dňu 1.7.2002 delimitované z Okresného úradu 
Bratislava I na hlavné mesto SR Bratislavy zariadenia opatrovateľskej služby, následne 
mestská časť Bratislava – Staré Mesto prevzala výkon opatrovateľskej služby od hlavného 
mesta k 1.1.2003. Predmetom delimitácie boli  zariadenia opatrovateľskej služby na 
Maróthyho ulici č. 4, na Paulínyho 6 a na Vajanského nábreží č. 17.  
 
Štruktúra výdavkov: 
 

Mzdy 5 421 tis. Sk 
Odvody do poistných fondov 1 896 tis. Sk 
Tovary a služby 3 683 tis. Sk 
S p o l u 11 000 tis. Sk 

 
 
3. Terénna opatrovateľská služba poskytovaná v byte občana 
 
         Činnosť tzv. terénnej opatrovateľskej služby vykonávanej v domácnosti klientov bola 
delimitačne prevzatá od Okresného úradu Bratislava I  k 1.1.2003 
     Služby poskytované v domácnostiach klientov pozostávajú z 11 rôznych druhov úkonov:  
bežné úkony osobnej hygieny, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri použití WC, 
donáška stravy a pomoc pri jej podávaní, nevyhnutné práce v domácnosti, sprievod na 
lekárske vyšetrenie a pod.  
 
Štruktúra výdavkov: 
 

Mzdy 7 097 tis. Sk 
Odvody do poistných fondov 2 484 tis. Sk 
Tovary a služby 1 519 tis. Sk 
S p o l u 11 100 tis. Sk 

 
 
4. Seniorcentrum 
 
     Seniorcentrum na Záhrebskej ul. je denným sanatóriom s kapacitou 15 miest. Poskytuje 
služby občanom poproduktívneho veku, ktorí trpia psychickými problémami a somatickými 
ťažkosťami. Denný program je zameraný na stimuláciu pamäťových a orientačných 
schopností. Cieľom je zachovanie aktivity, sebaobslužných činností, dobrej psychickej 
a fyzickej kondície.  
 
Štruktúra výdavkov: 
 

Mzdy 1 173 tis. Sk 
Odvody do poistných fondov 410 tis. Sk 
Tovary a služby 697 tis. Sk 
S p o l u 2 280 tis. Sk 
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5. Kluby dôchodcov 
 
      V roku 2008 budú poskytovať služby seniorom štyri kluby dôchodcov – na Radlinského, 
na Karadžičovej, na Záhrebskej a na Gaštanovej. 
 
Skladba výdavkov: 
 

Mzdy 464 tis. Sk 
Odvody do poistných fondov 162 tis. Sk 
Tovary a služby 674 tis. Sk 
S p o l u 1 300 tis. Sk 

 
 
 
10.4.0   R o d i n a    a    d e t i 
 
1. Domov osamelých rodičov 
 
     V Domove pre osamelých rodičov na Smrečianskej ul.   poskytuje mestská časť 
starostlivosť osamelým rodičom (väčšinou obetiam domáceho násilia). Starostlivosť 
predstavuje bezpečné, tiché a aktivizujúce prostredie, potrebné poradenstvo a pomoc. Kontakt 
s klientami a sociálne poradenstvo zabezpečuje oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu 
prostredníctvom odborníkov – jednotlivcov a príslušných inštitúcií.  
 
 
10.1.2.3 Prepravná služba 
 
        Na základe podnetu Okresnej prokuratúry Bratislava I. bolo potrebné začleniť do 
rozpočtu aj položku na prepravnú službu pre občanov so ZŤP, ktorí sú podľa posudku 
príslušného orgánu  odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. 
 
 
10.7.0   Sociálna pomoc občanom 
 
1. Pochovanie zomrelých na trovy obce 
 
     Mestská časť zabezpečuje pochovanie zomrelých osôb na území mestskej časti – väčšinou 
osôb bez prístrešia a osamelých dôchodcov. Výdavky sú znižované o prijaté náhrady 
uplatnené v dedičskom konaní.  
 
2. Dávky sociálnej pomoci 
 
      Mestská časť poskytuje jednorázové sociálne výpomoci na základe VZN č. 9/2005. 
Najväčšou skupinou žiadateľov sú nezamestnaní občania a osoby v dôchodkovom veku. 
 
     Stravovanie dôchodcov s príspevkom mestskej časti na základe uznesenia MZ č. 88/2003 
je zabezpečené v 8 stravovacích zariadeniach (ŠdaJ Bernolákova 1, ŠdaJ Dobrovičova 14, 
NsP Milosrdní bratia, Nám. SNP 10, ŠdaJ Svoradova 13, ŠdaJ Prokopa Veľkého 41, DSS 
Javorinská 7A, MKC Gaštanová 19,  Divesta Laurinská 10). Cena stravného lístka je od 62,- 
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Sk do 86,- Sk. Výška príspevku mestskej časti je diferencovaná v závislosti od výšky 
poberaného dôchodku. 
     Terénna opatrovateľská služba a občianske združenie Svätý Jakub zabezpečuje rozvoz 
obedov pre odkázaných občanov do domácností. 
  
 
3. Dávky pre deti v hmotnej núdzi 
 
      Na základe  Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 3950/2004-II/1 sú 
poskytované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom mestskej časti dotácie 
základným školám pre deti v hmotnej núdzi na stravu, na školské potreby a štipendium 
a materským školám na stravu pre deti v hmotnej núdzi a na školské potreby. 
  
 
 
 
PRÍJMY 
 
I. Daňové príjmy 
 
Podiel na dani z príjmov fyzických osôb 
 
    Od 1.1.2005 prešla reforma verejnej správy do etapy fiškálnej decentralizácie, cieľom 
ktorej bolo posilniť autonómiu územnej samosprávy. Fiškálna decentralizácia sa týka 
financovania originálnych kompetencií, ktoré už nie sú financované zo štátneho rozpočtu, ale 
z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (materské školy, školské kluby detí, terénna 
opatrovateľská služba). Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve upravuje spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmov 
fyzických osôb obciam takto: 
 
23 % podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce, 
32 % podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce prepočítaného veľkostným                
koeficientom obce, 
40 % podľa počtu žiakov základných umeleckých škôl a školských zariadení, 
5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov. 
 
Podiel na dani z príjmov FO každoročne upravuje dodatok  Štatútu hlavného mesta SR, 
ktorým sa upravuje rozdelenie výnosu daní pre jednotlivé mestské časti. Rozpočtované príjmy 
(vzhľadom na to, že dodatok štatútu nebol ešte schválený) vychádzajú z predpokladaného 
výnosu podľa pripravovaného návrhu a doterajších rokovaní zástupcov mestských častí 
k prerozdeleniu výnosu daní medzi Hlavným mestom a mestskými časťami.   
 
 
Daň za psa 
 
     Správca dane eviduje k 31.10.2007 1 785 psov, z toho na 293 sa vzťahuje oslobodenie od 
daňovej povinnosti podľa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti. Z celkového počtu 
zaregistrovaných daňovníkov je 572 dôchodcov, ktorí platia daň vo výške 240 Sk ročne. Za 
psa so základným výcvikom poslušnosti je aktuálna daň 600 Sk ročne, vycvičených psov bolo 
zaregistrovaných 176. Ročná sadzba za ostatných psov je 1200 Sk. 
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Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje 
 
      Výnos dane zohľadňuje legislatívne zmeny – zmenu zákona o miestnych daniach 
a následne úpravu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti. 
 
Daň za vjazd do historickej časti mesta 
 
     Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady umožnil obciam vyberať daň za vjazd a zotrvanie motorového 
vozidla v historickej časti mesta. Mestská časť rozpočtuje výber dane vo výške 6 000 tis. Sk. 
    
Daň za užívanie verejného priestranstva 
 
     Navrhovaná výška je odvodená zo skutočného výberu dane za rok 2006 a predpokladu 
výberu dane v roku 2007. Pre rozpočtovanie predpokladaného počtu daňovníkov a výšky 
očakávaného príjmu sa využíva kvalifikovaný odhad.  
  
 
 
 
II. Nedaňové príjmy 
 
 
Príjmy z prenájmu bytov, nebytových priestorov, stavieb, pozemkov 
a záhrad 
 
      Z prenájmu obecných bytov a nebytových priestorov rozpočtuje mestská časť do rozpočtu 
príjem 47 000 tis. Sk, z prenájmu pozemkov a záhrad 4 000 tis. Sk. Súčasťou týchto súm sú aj 
vymožené nedoplatky za predchádzajúce roky vrátane poplatkov z omeškania a náhrada 
súdnych trov. V porovnaní s rokom 2007 sa predpokladá zvýšenie príjmov dôrazným 
prehodnotením a upravením výšky nájomného všetkých uzatvorených zmlúv ako aj postupné 
obsadzovanie voľných nebytových priestorov. 
 
Príjmy z pohľadávok zrušenej Správy a údržby domov 
 
     Správa a údržba domov, príspevková organizácia Starého Mesta spravujúca obecné byty 
a nebytové priestory, bola zrušená k 31.12.1998, práva a povinnosti prešli na mestskú časť 
prostredníctvom miestneho úradu. Stav pohľadávok sa medziročne znižuje  o vymožené sumy 
a o sumy odpísaných nevymožiteľných pohľadávok.  
 
Vymožené pohľadávky za obecné domy 
 
     Mandátnou zmluvou o zabezpečení výkonu správy bolo v roku 1998 zverených 410 
domov v obecnom vlastníctve  do správy spoločnostiam H-PROBYT spol. s r.o., 
Staromestská, a.s. a AB správcovská, a.s.. Predmetom spravovania bolo 4 947 bytov a 620 
nebytových priestorov. Po predaji najmenej jedného priestoru sa z objektu stáva dom so 
zmiešaným vlastníctvom s novým režimom. Mestská časť protokolárne preberá od správcov 
na vymáhanie pohľadávky za nájom a služby, a to po preverení vecnej a číselnej správnosti 
údajov. 
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Podielové domy 
 
     Mestská časť eviduje 34 domov s podielovým spoluvlastníctvom mestskej časti. Po 
odsúhlasení výsledku hospodárenia všetkými vlastníkmi dochádza k vysporiadaniu: pri 
zápornom výsledku hospodárenia domu uhrádzajú vlastníci stratu podľa spoluvlastníckych 
podielov, podľa podielu sa rozdelí aj kladný výsledok hospodárenia domu.  
 
Postúpené prenájmy - SSDZ  
 
     So Správou služieb diplomatického zboru má mestská časť uzatvorenú zmluvu z  roku 
1994 o postúpení práva prenájmu bytov a nebytových priestorov pre potreby zastupiteľských 
úradov cudzích štátov s dojednanou povinnosťou odviesť 50 % z výnosu do rozpočtu 
mestskej časti.  
 
Správne poplatky 
 
    Za úkony správneho konania rozpočtuje mestská časť príjem v úhrnnej výške 5 500 tis. Sk.  
Pokuty 
 
     Miestny úrad rozpočtuje do rozpočtu mestskej časti pokuty v sume 6 000 tis. Sk za 
porušenie všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a za priestupky spáchané v mestskej 
časti: 
- pokuty za priestupky spáchané v mestskej časti fyzickými osobami, uložené orgánmi 
štátnej správy 
- pokuty uložené právnickým osobám za porušenie VZN mestskej časti 
- pokuty vyberané pracovníkmi miestneho úradu v blokovom konaní (VZN o dodržiavaní 
čistoty a poriadku, neohlásené kultúrne podujatia, predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
na trhových miestach) 
- pokuty v stavebnom konaní 
- pokuty vyberané pracovníkmi Mestskej polície v blokovom konaní 

 
 
Obradné siene 
 
    V obradných sieňach Zichyho paláca sa uskutočňujú v súčinnosti s matričným úradom  
sobáše, ďalej akty vítania detí do života a podujatia pre dôchodcov.  
     Od snúbencov, ktorí nemajú bydlisko v Starom Meste a sobáš uzatvárajú v Zichyho paláci, 
vyberá mestská časť príspevok 1 500,- Sk na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov 
obradných siení. 
 
Príjmy za ZOS, TOS, Seniorcentrum, DOR, Detské jasle 
 
     Túto položku rozpočtu tvoria príjmy za jednotlivé zariadenia mestskej časti, ktoré majú 
z hľadiska rozpočtovej klasifikácie charakter administratívnych poplatkov a platieb. 
                                                                                                        
Kreditné úroky z vkladov 
 
     Kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia po zdanení  sú rozpočtované v úhrnnej 
sume 120 tis. Sk. Oproti predchádzajúcim rozpočtovým rokom úrokové sadzby výrazne 
poklesli. 
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Splátky úrokov od R.B.I.  
 
      Uznesením č. 167/2000 schválilo miestne zastupiteľstvo poskytnutie pôžičky spoločnosti 
R.B.I. na úhradu nesplatenej časti istiny z investičného úveru z prostriedkov fondu rozvoja 
bývania Starého Mesta. Po reštrukturalizácii je pôžička splatná do roku 2015. Úrok z tejto 
pôžičky vo výške 1 000 tis. Sk bude príjmom bežného rozpočtu. 
 
Výnos z termínovaných vkladov 
 
      S DEXIA bankou a Istrobankou má mestská časť uzatvorené zmluvy o realizácii 
finančných opatrení na peňažnom trhu. Na telefonické požiadanie klienta sú uzatvárané 
depozitné obchody, následne potvrdzované faxovou konfirmáciou. Úročené sú individuálne 
dojednanými úrokovými sadzbami zodpovedajúcimi aktuálnej situácii na medzibankovom 
trhu. 
 
Vratky za služby 
 
     Od 1.1.2001 uhrádza mestská časť ako vlastník nepredaných priestorov na základe zmluvy 
o finančnom režime náklady na služby, od nájomcov vyberá platby spolu s nájomným. V roku 
2008 sú rozpočtované príjmy za služby užívané bytovými a nebytovými priestormi v objeme 
16 500 tis. Sk.  
 
Príjem znižujúci výnos FRB 
 
     Kupujúci bytov a nebytových priestorov uhrádzajú celú kúpnu cenu na účet fondu rozvoja 
bývania a náklady súvisiace s prevodom vlastníctva, fond opráv a opravy sú uhrádzané 
z výdavkovej časti rozpočtu. Táto položka príjmov rozpočtu kompenzuje výdavkovú časť 
rozpočtu. 
 
Ostatné príjmy 
 

     V tejto časti sú vyčíslené príjmy nezaraditeľné do ostatných rozpočtových skupín. 
Pozostávajú predovšetkým z dobropisov v objeme, z doplatkov za zrušené poplatky za 
vstupné a alkohol a doplatky dane z nehnuteľnosti za predchádzajúce roky. 
 
 
 
III. Granty a transfery 
 
Decentralizačná dotácia – ŠFRB 
 
      Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku ŠFRB je poukazovaná mestskej časti 
z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.  
 
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok 
 
     Dotácia na stavebný poriadok pozostáva z decentralizačnej dotácie  na úseku územného 
rozhodovania a stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania a  z decentralizačnej dotácie  
na úseku kompetencií pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu (úsek pozemných 
komunikácií).  
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Decentralizačná dotácia na  školský úrad 
 
     Do aparátu miestneho úradu sú zahrnuté aj technicko-hospodárske činnosti delimitovaného 
školstva – rozpočet a účtovníctvo, mzdová a personálna agenda pre školy a zariadenia bez 
právnej subjektivity - školský úrad. 
 
Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie 
 
     Dotácia na sociálne zabezpečenie pozostáva z dotácie na zariadenia opatrovateľskej 
služby. 
 
Dotácia na register obyvateľov 
 
     Dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov sa poskytuje obciam na 
základe Výnosu MV SR č. 206-2006/02288. Základným kritériom určenia výšky dotácie je 
počet obyvateľov obce. V roku 2008 je suma na jedného obyvateľa 10,- Sk. 
 
Dotácia na životné prostredie 
 
      Dotácia na úseku starostlivosti o životné prostredie sa poskytuje obciam na základe 
Výnosu MŽP SR č. 5/2005. Základným kritériom určenia výšky dotácie je počet obyvateľov 
obce.  
 
Decentralizačná dotácia na školstvo 
 
     Činnosť základných škôl je preneseným výkonom štátnej správy, štát zabezpečuje 
financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenie havarijných situácií. 
Finančné prostriedky sú prideľované zriaďovateľom podľa typu škôl a podľa počtu žiakov 
v jednotlivých školách. 
          Na zabezpečenie chodu 8 základných škôl je v roku 2008 rozpočtovaná decentralizačná 
dotácia  86 000 tis. Sk.  
 
Decentralizačná dotácia na matriku 
 
     Dotáciu na matričnú činnosť poukazuje mestskej časti Ministerstvo financií SR 
prostredníctvom Obvodného úradu v Bratislave. 
 
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi 
 
     Na základe  Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 3950/2004-II/1 sú 
poskytované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom mestskej časti dotácie 
základným školám pre deti v hmotnej núdzi na stravu, na školské potreby a štipendium 
a materským školám na stravu pre deti v hmotnej núdzi a na školské potreby. 
 
Podiel na poplatku za odpad 
 
     Štatút hlavného mesta SR Bratislavy upravuje v čl. 49 ods. 1 písm. c) povinnosť hlavného 
mesta SR Bratislavy poskytnúť mestským častiam dotáciu určenú na zabezečenie služieb 
spojených so zberom, prepravou, zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadov.  
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IV. Príjmy rozpo čtových organizácií 
 
 
VEPOS 
 
     Rozpočtová organizácia VEPOS do rozpočtu mestskej časti odvádza príjmy z prenájmu 
pozemkov  (predovšetkým od Bratislavskej parkovacej služby), za prenájom budov a garáží  a  
za prenájom dopravných prostriedkov.  
 
Domov dôchodcov 
 
      Domov dôchodcov odvádza do rozpočtu mestskej časti príjmy za poskytované služby. 
Príjmy z darov a grantov sú vrátené naspäť na účet Domova dôchodcov, aby mohli byť 
použité na účel, na ktorý sú určené. 
 
Staromestská knižnica 
 
    Staromestská knižnica odvádza do rozpočtu mestskej časti príjmy z vlastnej činnosti 
knižnice (členské poplatky, zápisné).  
 
 
 
 
 

II.  K a p i t á l o v ý    r o z p o č e t 
 
01.1.1 Výdavky verejnej správy 
 
    V roku 2008 v rámci rozpočtových možností sú plánované rekonštrukčné práce a stavebné 
úpravy miestneho úradu.  
     Na zlepšenie vybavenosti miestneho úradu a výmenu zastaraných technických zariadení 
budú zakúpené kopírovacie stroje, multifunkčné zariadenia a bude vykonaná rekonštrukcia 
telefónnej ústredne.  
 
 
04.5.1.2 Výstavba a oprava ciest 
 
    Na tomto oddieli rozpočtu sa plánujú rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti. 
Všetky výdavky sú menovite uvedené v tabuľkovej časti. 
 
 
06.2.0 Internetizácia Starého Mesta 
 
 
06.6.0 Bytové hospodárstvo 
 
1. Projektová dokumentácia a výstavba ubytovne 
2. Odstránenie čiernych stavieb 
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07.6.0 DJ a MŠ Javorinská – rekonštrukcia a PD 
 
       Rekonštrukcia bývalých detských jaslí na Javorinskej začala už v tomto roku, na rok 
2008 sa plánujú výdavky na ukončenie rekonštrukcie. 
 
 
08.1.0 Detské ihriská 
 
       Detské ihriská sú v správe rozpočtovej organizácie VEPOS. Mestská časť plánuje 
postupnú rekonštrukciu detských ihrísk, aby splňovali nové náročné normy. 
 
 
08.2.0 Kultúrne služby 
 
        Na tomto oddieli sa rozpočtujú výdavky pre jednotlivé kultúrne zariadenia mestskej 
časti. 
  
 
09. Š k o l s t v o 
 
     Na tomto oddieli rozpočtu sa plánujú rekonštrukcie základných a materských škôl v správe 
mestskej časti. Všetky výdavky sú menovite uvedené v tabuľkovej časti. 
 
 
10.2.0 Staroba – zariadenia sociálnych služieb 
 
1. Domov dôchodcov  
 
      Domov dôchodcov plánuje zakúpiť z prostriedkov kapitálového rozpočtu nový 
sterilizátor. 
 
2. ZOS - interiérové vybavenie 
 
      ZOS plánujú zakúpiť z kapitálových prostriedkov  polohovacie postele pre dlhodobo 
ležiacich obyvateľov. 
 
3. Rekonštrukcia klubu dôchodcov 
 
       Rekonštrukcia klubu dôchodcov na Karadžičovej ul. bude pozostávať z drobných 
stavebných úprav na efektívnejšie využitie priestorov. 
 
4. Projektová dokumentácia a výstavba ZSS 
 
 
Príjmy z predaja nehnuteľného majetku 
 
     Príjmy z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta v správe mestských častí sa delia 
v pomere 45 % pre mestskú časť, ktorá predaj realizovala a 55 % pre mesto. 
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III. F i n a n č n é    o p e r á c i e 
 
       Použitie prostriedkov mimorozpočtových fondov na kapitálové výdavky sa uskutočňuje 
prostredníctvom finančných operácií. 
 
Prevod z Fondu rozvoja bývania 
 
    Položku prevod z FRB tvorí prevod finančných prostriedkov na financovanie výdavkov 
kapitálového rozpočtu. Navrhované použitie fondu rešpektuje novelu zákona 182/93 § 30 
účinnú od 1. októbra 2007, kde je možnosť použiť prostriedky fondu výlučne len na obnovu 
a rozvoj bytového fondu a obnovu a rozvoj infraštruktúry. 
 
 
Prevod prostriedkov z Fondu národného majetku 
 
       Na základe Uznesenia vlády č. 1048/2004 obdržala mestská časť prostredníctvom Fondu 
národného majetku  náhradu nákladov za energetické zariadenia. Prostriedky sú účelovo 
určené na kapitálové výdavky na realizáciu rozvojových programov obce.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


