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Správa k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 
2007 

 
    Rozpočet príjmov a výdavkov mestskej časti na rok 2007 schválilo miestne zastupiteľstvo 
27. marca 2007 uznesením č. 11/2007. Podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov  bol samostatne zostavený 
bežný rozpočet s povinnosťou udržať jeho vyrovnanosť. Osobitne bol zostavený a schválený 
schodkový kapitálový rozpočet, ktorý bol vyrovnaný príjmovými finančnými operáciami. 
Pôvodný bežný rozpočet uvažoval s príjmami aj výdavkami vo výške  486 236 tis. Sk, 
kapitálový rozpočet  s príjmami vo výške  50 958 tis. Sk a výdavkami vo výške 83 530 tis. Sk. 
 
     Schválený rozpočet bol zmenený uzneseniami miestneho zastupiteľstva č. 44/2007, 
76/2007, 97/2007.  
 
     Výsledok rozpočtového hospodárenia mestskej časti sa zisťuje z výsledkov podvojného 
účtovníctva 15 subjektov. Záverečný účet v členení podľa funkčnej klasifikácie ustanovenej 
opatrením Ministerstva financií SR je vyčíslený v tabuľkách Záverečný účet bežného 
rozpočtu a Záverečný účet kapitálového rozpočtu. 
 
 
R e k a p i t u l á c i a   rozpočtového  hospodárenia  mestskej  časti  k 31.12.2007: 
 

T e x t Rozpočet Skutočnosť Plnenie 
Bežný rozpočet 
P r í j m y 
V ý d a v k y 

 
 513 093 tis. Sk 
 513 093 tis. Sk 

 
478 281 tis. Sk 
481 994 tis. Sk 

 
93,2 % 
93,9 % 

Kapitálový rozpočet 
P r í j m y 
V ý d a v k y 

 
50 958 tis. Sk 
83 530 tis. Sk 

 
22 988 tis. Sk 
34 999 tis. Sk 

 
45,1 % 
41,9 % 

Finančné operácie 
P r í j m y 
V ý d a v k y 

 
38 600 tis. Sk 

0 tis. Sk 

 
18 483 tis. Sk 

0 tis. Sk 

 
47,9 % 

 
 
      
      
 
 
     Súhrnný rozpočtový výsledok mestskej časti (vrátane zriadených rozpočtových organizácií 
s právnou subjektivitou) sa zisťuje vždy k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka. Počas 
všetkých štvrťrokov rozpočtového hospodárenia bol vykázaný rozpočtový prebytok 
v hodnotách  3 až  46 mil. Sk.  
 
 
     Na plnenie príjmov v priebehu roka má vplyv splatnosť daňových príjmov, zmluvne 
dohodnutého nájomného, spoplatnené úkony správneho konania a pod. Priebeh čerpania 
výdavkov je ovplyvnený ročnými obdobiami u verejnoprospešných výdavkov realizovaných 
VEPOSom, školskými prázdninami ako aj  termínmi  ukončenia výberového konania pri 
verejnom obstarávaní . 
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Vývoj príjmov a výdavkov mestskej časti ku koncu jednotlivých štvrťrokov uvádza 
nasledujúci prehľad: 
 

Obdobie Príjmy v tis. 
Sk 

Výdavky v tis. 
 Sk 

Rozdiel v tis. 
 Sk 

 
Stav k 31.  3.2007 142 517 100 027 + 42 490   
Stav k 30.  6.2007 256 604 210 852 +45 752  
Stav k 30.  9.2007 374 154 330 137 + 44 017  
Stav k 31.12.2007 519 752 516 993 + 2 759 

    
  
    Napriek tomu, že mestská časť účtovne vykazuje prebytok rozpočtového hospodárenia, 
rozpočtové hospodárenie mestskej časti sa reálne skončilo schodkom hospodárenia vo výške 
3 368 tis. Sk. Schodok rozpočtového hospodárenia bol spôsobený povinnosťou previesť do 
nasledujúceho rozpočtového roka príjmy zo štátneho rozpočtu (100 tis. Sk) a z Fondu 
národného majetku (6 027 tis. Sk), ktoré boli účelovo určené a budú použité až v roku 2008.  
     
 
     Z celkových príjmov 519 752 tis. Sk bolo 94,8 % prijatých a zaúčtovaných na účtoch 
a v pokladni miestneho úradu, zvyšné  5,2 % vybrali ostatné právne subjekty. Napriek širokej 
ponuke bankových produktov na bezhotovostné peňažné transakcie množstvo platiteľov 
uprednostňuje z rôznych dôvodov platbu v hotovosti v pokladni miestneho úradu. V roku 
2007 prijala pokladňa miestneho úradu rozpočtové a mimorozpočtové príjmy v úhrnnej sume 
26 693 tis. Sk. 
 
 
     Výdavky sú kódované v systéme funkčnej klasifikácie (oddiel, skupina, trieda a podtrieda) 
a v systéme ekonomickej klasifikácie (položka, podpoložka). Z hľadiska funkčnej klasifikácie 
mali výdavky nasledovnú štruktúru: 
 

Oddiel V e c n ý    o b s a h Výdavky 
v tis. Sk 

% z úhrnu 
výdavkov 

01 Všeobecné verejné služby 98 735 19,1 % 
02 Obrana 1 039  0,2 % 
03 Verejný poriadok a bezpečnosť 2 024  0,4 % 
04 Ekonomická oblasť (cestné hospodárstvo) 43 167  8,3 % 
05 Ochrana životného prostredia 48 295  9,3 % 
06 Bývanie a občianska vybavenosť 56 317  10,9 % 
07 Zdravotníctvo 7 097  1,4 % 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 37 093  7,2 % 
09 Vzdelávanie 176 346  34,1 % 
10 Sociálne zabezpečenie 46 880  9,1 % 
 S p o l u 516 993 100,0 % 

 
      52 % výdavkov bolo realizovaných prostredníctvom účtov mestskej časti spravovaných 
miestnym úradom a jeho zariadeniami, 24 % výdavkov zaúčtovali školy s právnou 
subjektivitou,  20 % VEPOS, 4 % Domov dôchodcov, 2 % Staromestská knižnica a 2 % 
Staromestské kultúrne stredisko, ktoré ukončilo svoju činnosť  k 31.5.2007. 
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     V ďalšej časti správy sú bližšie komentované príjmy a výdavky rozpočtu 
a mimorozpočtových fondov v chronologickom poradí tak, ako sú sumárne vyčíslené 
v tabuľkovej časti Záverečný účet bežného a kapitálového rozpočtu, Záverečný účet 
finančných operácií a Záverečné účty mimorozpočtových fondov. 

 
I.  Z á v e r e č n ý    ú č e t    b e ž n é h o    r o z p o č t u 
 
 

01.1.1 .6  Výdavky verejnej správy 
 
1. Poslanci, miestne zastupiteľstvo 
 
   V roku 2007 vynaložila mestská časť na činnosť orgánov miestnej samosprávy 5 851 tis. Sk 
- výdavky súvisiace s rokovaním miestneho zastupiteľstva, mesačné odmeny uvoľneným 
a neuvoľneným poslancom,    odmeny  v zmysle pravidiel odmeňovania  a príslušné poistné 
odvody.  
 
 
2. Miestny úrad 
 
      Miestny úrad vykonával 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 zabezpečoval správu miestnych 
daní, správu vlastného a zvereného majetku, zabezpečoval prenájom obecného majetku, 
výkon sociálnych vecí, legislatívne a projekčne pripravoval a vykonával rozvoj mestskej časti 
pomocou územnoplánovacích dokumentov, riadil zariadenia mestskej časti bez právnej 
subjektivity.  
 
Skladba zaúčtovaných bežných výdavkov: 
 

Mzdy    49 252 tis. Sk 
Odvody do poistných fondov 16 450 tis. Sk 
Náhrada cestovných výdavkov pri tuzemských 
a zahraničných pracovných cestách 

 
      304 tis. Sk 

El. energia, teplo, vodné a stočné 1 771 tis. Sk 
Poštové a telekomunikačné služby 3 238 tis. Sk 
Materiálové výdavky 2 377 tis. Sk 
Dopravné výdavky   480 tis. Sk 
Údržba budovy,výp. techniky, softvéru, telekom.techniky, 
strojov, zariadení 

 
 2 554 tis. Sk 

Všeobecné služby  1 970 tis. Sk 

Externé právne služby, poradenská činnosť  687 tis. Sk 

Odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru  443 tis. Sk 
Príspevok na stravovanie 1 933 tis. Sk 
Odchodné a odstupné 1 570 tis. Sk 
Ostatné tovary a služby vrátane tvorby sociálneho fondu     997 tis. Sk 
S p o l u 84 026 tis. Sk 
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     Do aparátu miestneho úradu boli zahrnuté aj výdavky na prenesený výkon štátnej správy 
v oblasti stavebného poriadku, životného prostredia, Štátneho fondu rozvoja bývania a 
školský úrad. 
    
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 
 
1.   Auditorské služby 
 
      Schváleniu záverečného účtu za rozpočtový rok predchádza audit účtovnej závierky. 
V roku 2007 bol zmluvne zabezpečený a uhradený nezávislý audit na overenie účtovnej 
závierky za rok 2006 s výdavkom 35 tis. Sk. Tento výdavok  je v porovnaní s predchádzajúci- 
mi  rokmi  len doplatkom za  štvrtý šťvrťrok 2006, keďže  bol  audit  v roku 2006 vykonávaný 
priebežne a priebežne aj  platený.  
 
2.   Poplatky bankám 
 
      Mestská časť uskutočňovala svoje finančné hospodárenie na  15 bankových účtoch 
(okrem účtov preddavkových zariadení, školských jedální a rozpočtových organizácií). 
Poplatky za vedenie účtov, za bankové transakcie a odovzdávanie výpisov boli uhradené 
spolu vo výške 400 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.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov . Príjmy, ktoré 
sú predmetom dane u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie boli 
vyčíslené za zdaňovací rok 2006 na  308 tis. Sk. V podmienkach mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto bol zdaniteľným príjmom výnos z úrokov  od  spoločnosti R.B.I, spol. 
s r.o, ktorej mestská časť poskytla návratnú finančnú výpomoc.  
 
5. Znalecké posudky, geometrické plány 
 
     V tejto časti rozpočtu boli zaúčtované výdavky nesúvisiace s prevodom vlastníctva bytov 
a nebytových priestorov podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a neby- 
tových priestorov v znení neskorších predpisov,  t.j. geometrické zameranie a inžinierska 
činnosť pre potreby majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností, odčlenenie parciel, 
znalecké posudky o hodnote nehnuteľností. 
 
 
 
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 
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činnosti. Na finančné zabezpečenie tohto preneseného výkonu štátnej správy  pre Staré Mesto 
bola poukázaná decentralizačná dotácia 1 561 tis. Sk. Skutočne zaúčtované výdavky matriky 
boli 3 332 tis. Sk. Matričný úrad vyberal  za úkony správneho konania poplatky podľa zákona 
č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. V roku 2007 boli Matričným úradom vybrané 
do rozpočtu mestskej časti správne poplatky v objeme 655 tis. Sk. V tabuľke Záverečný účet 
sú súčasťou riadku „Správne poplatky“.  
     Súčet zdrojov financovania z poskytnutej dotácie  a príjmov z matričnej činnosti bol o  
1 116 tis. Sk nižší ako výdavky.  
Skladba výdavkov Matričného úradu: 
 
 

Mzdy    1 989 tis. Sk 
Odvody do poistných fondov  684 tis. Sk 
Tovary a služby  659 tis. Sk 
S p o l u 3 332 tis. Sk 

 
  
 
 
01.6.0 Všeobecné verejné výdavky inde neklasifikované 
 
1. Členské príspevky 
 
Členské príspevky boli uhradené nasledovným subjektom: 
 
- Únii miest Slovenska  84 tis. Sk 
- Združeniu miest a obcí Slovenska 147 tis. Sk 
-    Asociácii komunálnych ekonómov   2 tis. Sk  
- Združeniu Malokarpatská vínna cesta 1 tis. Sk 
- Regionálnemu združeniu mestských častí Bratislavy   29 tis. Sk 
- Asociácii priemyslu a ochrany prírody   5 tis. Sk 
- Združeniu hlavných kontrolórov  2 tis. Sk 
 
2. Dotácie 
       
    Výdavky na dotácie do jednotlivých oblastí sú uvedené v tabuľkovej časti. Všetky dotácie 
menovite schválilo miestne zastupiteľstvo po predchádzajúcom posúdení príslušnej odbornej 
komisie. 
 
 
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 2007 uhradila mestská časť zo svojho rozpočtu príspevky do fondu opráv spolu vo 
výške  807 tis. Sk, odmenu za správu a za služby 228 tis. Sk a energie vo výške 4 tis. Sk.  
 
 



 6 

03.2.0   Požiarna ochrana 
 
     Mestská časť financovala v roku 2007 základné prevádzkové potreby Dobrovoľného 
hasičského zboru na Cintorínskej ulici: 
 
 

El. energia, plyn, voda, spoje, OLO 118 tis. Sk 
Údržba 17 tis. Sk 
Dopravné výdavky 132 tis. Sk 

 
 
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 vykonávala v roku 2007 
spoločnosť TEMIS SECURITY s.r.o. v zimných mesiacoch do 18,00 hod., v letných 
mesiacoch do 22,00 hod. 
     V rámci tohto rozpočtového oddielu sú vykazané  aj výdavky spojené s obstaraním  a  
vyprázdňovaním nádob na psie exkrementy,  materiálové výdavky spojené  s vydávaním 
súpisných čísel,  povolení na vjazd do pešej zóny  a tiež výdavky spojené s uskladnením  
stánkov  slúžiacich na vianočné trhy.  
 
04.2.1    Veterinárne služby a prevencia 
 
     Vybrané činnosti veterinárnej asanácie v Bratislave zabezpečovalo aj v roku 2007 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 2007 prispelo Staré Mesto na celomestské výdavky sumou 100 tis. 
Sk. 
     Výkon deratizácie zabezpečovala 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 boli 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 zarátaná 
aj  deratizácia v objektoch základných a materských škôl, zabezpečená referátom ochrany  
prírody  a servisných činností   miestneho úradu. Zmluvnému partnerovi bola uhradená suma  
585 tis. Sk. 
 
 
04.5.1      Cestná doprava 
 
1.  Opravy komunikácií 
 
    Starostlivosť o komunikácie III. a IV. triedy  v správe Starého Mesta zabezpečovala  
rozpočtová organizácia VEPOS. Súčasťou tohto okruhu verejnoprospešných činností sú 
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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. 
V roku 2007 boli aktivity VEPOSu zamerané predovšetkým na opravy havarijných prepadov 
a výtlkov a na opravu dlažby dodávateľským spôsobom. 
 
    Opravy výtlkov a údržba komunikácií boli vykonané v úhrnnej sume 9 641 tis. Sk. Opravy 
v historickom jadre si vyžiadali 514 tis. Sk, údržba dopravných značiek 573 tis.Sk. 
 
 
2. Správa a zimná údržba komunikácií 
 
Štruktúra výdavkov na úseku správy a zimnej údržby komunikácií: 
 

Mzdové náklady, odvody, príplatky za zimnú pohotovosť 1 556 tis. Sk 
Zimná obsluha a čistenie komunikácií 5 027 tis. Sk 
Posypový materiál 703 tis. Sk 
Odpadové nádoby 431 tis. Sk 
Dopravné výdavky  2 721 tis. Sk 
Ostatné výdavky 1 050 tis. Sk 
S p o l u 11 488 tis. Sk 

 
 
     Na úseku cestného hospodárstva mal  VEPOS  5 vlastných zamestnancov, väčšina prác  
bola  zabezpečovaná dodávateľsky.  
 
1. Stočné za komunikácie III. a IV. triedy 
 
      V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
zaplatila mestská časť v roku 2007 stočné za komunikácie III. a IV. triedy o rozlohe 
453 769,83 m2   čiastku 4 866 tis. Sk. 
 
05.1.01  Nakladanie s komunálnym odpadom 
 
     Čistenie komunikácií (strojné a ručné zametanie) a vyberanie uličných košov zabezpečoval 
VEPOS vlastnými zamestnancami (10 osôb), vlastnými technickými prostriedkami 
a dodávateľsky. 
 
 Celkom  vynaložil VEPOS   výdavky na nakladanie s odpadom  vo výške  29 305 tis. Sk 
Výdavky mali nasledovnú skladbu:  
 

Platy a odvody do poisťovní 2 148 tis. Sk 
Dodávateľsky zabezpečené čistenie priestranstiev 
a odvoz všetkých druhov odpadov 

 
18 550 tis. Sk 

Palivá 2 396 tis. Sk 
Ostatné dopravné výdavky 3 863 tis. Sk 
Uloženie na skládky, spaľovanie 1 882 tis. Sk 
Ostatné tovary a služby 466 tis. Sk 
S p o l u 29 305 tis. Sk 
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    Na zber veľkorozmerného odpadu boli k dispozícii veľkorozmerné kontajnery, ktoré 
občania využili na likvidáciu odpadu zo zelene, drobného stavebného odpadu, rôzneho 
opotrebovaného vybavenia domácností a iného veľkorozmerného odpadu.   Na tento účel bolo  
použitých z rozpočtu mestskej časti  179 tis. Sk.   
 
 
05.6.0   Ochrana životného prostredia 
 
 
1. Verejná zeleň  
 
     VEPOS zamestnával na úseku „údržba zelene“ v ročnom priemere 12 osôb, ktoré sa starali 
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. 
 
     Dodávateľským spôsobom bola  zabezpečená údržba zelene, kvetinových záhonov 
a chodníkov na Nám. slobody, na Kollárovom nám., Hviezdoslavovom nám., na Vajanského 
nábr. a Nábr. arm. gen. Svobodu – tieto plochy a celoročná starostlivosť o Grassalkovichovu 
a Medickú záhradu sú zmluvne zabezpečované firmou   Inexys.  
  
 
Položková skladba zaúčtovaných výdavkov v roku 2007: 
 

Platy a platové náležitosti, poistné odvody 2 912 tis. Sk 
El. energia, vodné, stočné 1 489 tis. Sk 
Dopravné výdavky 2 035 tis. Sk 
Dodávateľská údržba zelene 8 930 tis. Sk 
Nákup rastlinného materiálu 619 tis. Sk 
Údržba vodovodov, fontán, malej techniky 301 tis. Sk 
Ostatné 690 tis. Sk 
S p o l u 16 976 tis. Sk 

 
 
 
2. Výsadba a údržba stromov 
 

Z tejto časti rozpočtu boli uhradené  výdavky realizované referátom ochrany  
prírody a servisných činností   miestneho úradu vykonané orezanie drevín 

      a kosenie na pozemkoch v správe mestskej časti, nezverených do správy VEPOSu 
     (orezy, presvetlenie, odvoz odpadu zo zelene a jeho zneškodnenie). 
 
 
      Na výsadbu a údržbu stromov boli použité aj prostriedky získané zo správnych poplatkov 
za výrub stromov rastúcich mimo lesa vo výške  1 835 tis. Sk. Do nasledujúcich rokov sa 
prenášajú účelovo určené prostriedky na výsadbu a údržbu stromov vo výške 2 755 tis. Sk. 
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06.2.0   Rozvoj obcí 
 
1. Riešenie statickej dopravy 
 
      V roku 2007 boli zrealizované dopravno-inžinierske opatrenia a obstarané projektové 
dokumentácie zlepšujúce možnosti statickej dopravy v zóne s dopravným obmedzením.  
Vyprojektované a realizované dopravné akcie: 
- realizácia dopravného značenia – Lazaretská, križovatka Gajova – Alžbetínska, 
- zjednosmernenie ulíc a rozšírenie zóny 30,   
- projektová dokumentácia „Zvýšenie počtu parkovacích miest v zóne s dopravným 

obmedzením, Lokalita 13a – Špitálska, úsek Kamenné nám. – Rajská“, 
- projekt doplnenia dopravných značiek D 56a a D 56b. 

 
 
2. Štúdie, územnoplánovacie dokumenty 
 
     Finančné prostriedky tejto časti rozpočtu boli použité na zabezpečenie obstarania: 
územnoplánovacej dokumentácie – etapy upravený návrh Územného plánu zóny A4 – 
Palisády; naviac paré kompletného znenia upraveného návrhu ÚPN Z A4 - Palisády na CD 
nosičoch pre účely prerokovania; čistopis ÚPN Z A4 – Palisády;  obstaranie: 
územnoplánovacej dokumentácie – etapy  upravený návrh Územného plánu zóny CMO – 
severovýchod; na úhradu reprografických prác pre MÚOP (urbanisticko-historický výskum 
CMO Bratislava pre Zásady pamiatkovej zóny) a na zabezpečenie reprografických prác – 
kópie grafických časti ÚPN hl. m. SR Bratislavy pre potreby pracovníkov stavebného úradu 
a odd. ÚP. 
 
 
3., 4. Mobilparking 
     Na zriadenie Mobilparkingu ako alternatívnej forme  platenia poplatkov za parkovacie  
 služby  boli  v roku 2007  použité výdavky vo  výške  8 609 tis. Sk , 5% -né  
spolufinancovanie mestskej časti   predstavovalo čiastku 525 tis. Sk.  
  
 
06.6.0   Bývanie a občianska vybavenosť 
 
1. – 4.      Nájomné zmluvné vzťahy 
                Správa obecných priestorov  
                Fond prevádzky, údržby a opráv 
                Služby 
  
    Referát ekonomiky zmluvných vzťahov zabezpečoval fakturáciu a výber nájmu z obecných 
bytov a nebytových priestorov, stavieb, pozemkov a záhrad.  Taktiež zabezpečoval 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. Pripravoval 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.  
 



 10 

     Referát evidoval k 31.12.2007 stav obecného majetku – bytov a nebytových priestorov, 
stavieb, pozemkov a záhrad, ku ktorým sa viažu rôzne zmluvné, pohľadávkové a záväzkové 
vzťahy mestskej časti vyčíslené v záverečnom účte bežného rozpočtu: 
 
 

právny stav byty nebytové 
priestory 

stavby, 
pozemky, 
záhrady 

užívané na základe právoplatných nájomných zmlúv 270 315 323 
prechodne neužívané 52 42 9 
bezprávne a protiprávne obsadené 62 8 1 
vstavby 10 0 0 
s p o l u 393 365 333 

 
 
Prehľad  obecných bytov (vrátane získaných delimitáciou školstva) podľa kategorizácie  
k 31.12.2007: 
 

štandard počet 
l. kategória 182 
2. kategória 96 
3. kategória 39 
4. kategória 67 

 
 
Prehľad o obecných bytoch podľa izbovitosti k 31.12.2007: 
 

veľkosť počet 
1-izbové 165 
2-izbové 126 
3-izbové 75 
4-izbové 12 
5 a viac izbové 6 

 
Prehľad o nebytových priestoroch podľa účelu využitia: 
 

účel využitia počet 
obchodné 58 
kancelárske 56 
sklady 33 
kotolne 30 
CO kryty 51 
výmenníkové stanice ZSE, BaT 16 
ateliéry 12 
garáže 37 
predškolské a školské zariadenia 2 
sociálne a lekárske účely 7 
zariadenia mestskej časti 33 
iné 30 
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 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 
2007 boli z rozpočtu mestskej časti uhradené výdavky za služby spojené s užívaním bytov 
a nebytových priestorov v objeme 14 613tis. Sk.  
Nájomcovia uhradili za služby 16 179 tis. Sk. Problémy vyplývajúce z neplatenia splatných 
úhrad, ktoré mnohým správcom spôsobovali platobnú neschopnosť, boli prostredníctvm 
zmlúv o finančnom režime prenesené na vlastníka, t.j. na mestskú časť.  
Obecné byty a nebytové priestory spravuje mestská časť prostredníctvom 24 správcovských 
firiem a  46 spoločenstiev. Týmto subjektom uhradila v r. 2007 mestská časť zmluvne 
dohodnuté odmeny za správu vo výške  1 724 tis. Sk (bez zariadení mestskej časti) 
a príspevky do fondu opráv, prevádzky a údržby v objeme 5 158 tis. Sk (bez zariadení 
mestskej časti).  
 
5. Opravy obecných priestorov, domov 
 
      Oddelenie spravovania nehnuteľného majetku zabezpečuje nevyhnutné opravy 
v nepredaných bytoch a nebytových priestoroch – väčšinou išlo o opravy vodoinštalácií, 
elektroinštalácií a odstránenie havárií. 
 
6. Prevod vlastníctva bytov a nebyt. priestorov 
 
      V roku 2007 pokračoval prevod vlastníctva bytov na nebytových priestorov podľa zákona 
č.182/1993 Z.z.. Za  mestskú časť zabezpečovali prevod dvaja zmluvní partneri –                 
H-PROBYT a Ing. Horárová. 
 
7. Ostatné služby 
 
    Z tejto položky rozpočtu sa uhrádzajú náklady na energie dočasne nevyužívaných 
(neprenajatých) priestorov. 
 
8.  Právne služby, súdne poplatky 
     Na súdne poplatky  a externé právne služby  bolo v roku 2007  vynaložených celkom  
893 tis. Sk  
       
 
9. Deložácie 
 
      Obsahuje 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. 
 
10. Štúdie, posudky 
 
      Výdavky na štúdie a posudky bytov a stavieb nesúvisiace s výstavbou. 
 
 



 12 

11. Trhovisko 
 
     Trhovisko na Poľnej ul. spravuje organizácia VEPOS prostredníctvom správcu trhu 
a pomocného pracovníka na čistenie trhoviska. Celkové výdavky boli 403 tis. Sk,  príjmy   
za užívanie verejného priestranstva  boli vykázané vo výške 125 tis. Sk. 
 
 
12. Verejné záchody 
 
     Prevádzkovateľom 9 verejných záchodov v Starom Meste je rozpočtová organizácia 
VEPOS. V roku 2007 slúžili občanom prevádzky WC v nasledovných lokalitách: na 
Kollárovom  a Americkom námestí, na ul. 29. augusta, Palackého, na Šafárikovom námestí, 
v Medickej záhrade, na Staromestskej ul. a v Grassalkovichovej záhrade. Verejné WC na 
Námestí SNP bolo z technických príčin po celý rok vyradené z prevádzky. O prevádzku sa 
staralo  21 pracovníkov . 
 
Položková skladba výdavkov: 
 
 

Platy, odvody do poisťovní 4 178 tis. Sk 
El. energia 333 tis. Sk 
Vodné, stočné 254 tis. Sk 
Materiál, čistiace a hygienické potreby 470 tis. Sk 
Údržba 51 tis. Sk 
Ostatné 293 tis. Sk 
S p o l u 5 579 tis. Sk 

 
 
13. Hospodárska správa VEPOS 
 
     Činnosti rozpočtovej organizácie VEPOS administratívne a technicky zabezpečovalo 25 
zamestnancov. Okrem činností, ktoré sú v tejto správe samostatne hodnotené, VEPOS sa 
vyjadroval  k projektovej dokumentácii mestskej časti, odsúhlasoval  rozkopávky a iné 
zaujatie verejného priestranstva na zverených komunikáciách, predpisoval a vyberal príjmy 
z majetku jemu zvereného.. 
 
Skladba zaúčtovaných výdavkov: 
 
 

Platy, odvody do poisťovní 7 464 tis. Sk 
Energie, vodné, stočné 1 275 tis. Sk 
Telekomunikačné a poštové služby 294 tis. Sk 
Materiálové výdavky 82 tis. Sk 
Dopravné výdavky 869 tis. Sk 
Údržba 393 tis. Sk 
Ostatné tovary a služby 1 359 tis. Sk 
S p o l u 11 736 tis. Sk 
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07.6.0  Zdravotníctvo inde neklasifikované 
 
Detské jasle 
 
     V roku 2007 boli v celoročnej prevádzke jasle na Čajkovského a Hollého ul.  
Kapacita: 

DJ Čajkovského ul. 45 miest 
DJ Hollého ul. 25 miest 

Štruktúra vynaložených výdavkov: 
 

Mzdy      3 748 tis. Sk 
Odvody do poistných fondov   1 276 tis. Sk 
Tovary a služby   1 978 tis. Sk 
S p o l u  7 002 tis. Sk 

 
 
Príjmy v Sk: 
 

Čajkovského 2 225 tis. Sk 
Hollého 1 218 tis. Sk 
spolu  3 443 tis. Sk 

 
 
 
08.1.0   Rekreačné  a športové služby 
 
1. Verejné detské ihriská 
 
     V roku 2007 bolo v prevádzke sedem detských ihrísk, ktorých prevádzkovateľom 
a 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 –  na Fajnorovom nábr., Búdkovej 
a Žabotovej ul. Ihriská sú v prevádzke od 1.5 do 15.10., počas sezóny zabezpečovalo 
prevádzku 16 osôb, mimo sezóny 6 zamestnancov.  
 
     VEPOS prevádzkuje aj športový areál Lafranconi vybudovaný v roku 2001 v spolupráci 
s Fakultou telovýchovy a športu Univerzity Komenského. 
 
Výdavky uhradené v roku 2007: 
 

Platové náležitosti, odvody do poisťovní 2 035 tis. Sk 
El. energia, vodné a stočné 102 tis. Sk 
Ostatné tovary a služby 620 tis. Sk 
S p o l u 2 757 tis. Sk 

 
 
2. Rekreačný objekt Duchonka 
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     Rekreačné zariadenie na Duchonke slúži zamestnancom mestskej časti.. Zamestnanci a ich 
rodinní príslušníci uhrádzajú poplatok 70 Sk/deň,  ostatné osoby 180 Sk/deň. Výdavky  
zaúčtované v úhrnnej výške 13 tis. Sk pozostávajú z úhrad za el. energiu, vodné a stočné, 
odvoz odpadu, miestne dane. 
 
3. Mobilná ľadová plocha 
 

Prevádzkovateľom umelej  mobilnej ľadovej plochy bol  VEPOS. Toto športové 
zariadenie bolo verejnosťou používané bezplatne.  

      Štruktúra zaúčtovaných výdavkov: 
 

Platy a platové náležitosti, poisťovne 269 tis. Sk 
Elektrická energia 152 tis. Sk 
Ostatná údržba 325 tis. Sk 
Prenájom skladu + WC 314 tis. Sk 
Ostatné tovary a služby 31 tis. Sk 
S p o l u 1 091 tis. Sk 

 
      Položka prenájom skladu  obsahuje  nájomné, ktoré  organizácia VEPOS  platila  za  
uskladnenie  mobilnej ľadovej   plochy , ktorú mestská časť  získala darom  v roku 1999. 
Z dôvodu vysokej  nákladovosti,  energetickej náročnosti  bola  vyradená z používania 
a nahradená umelou plochou.  Miestne zastupiteľstvo uznesením č.112/2007 súhlasilo 
s vyradením ľadovej plochy z dôvodu neupotrebiteľnosti a následne uznesením č.10/2008   
schválilo jej  prevod   za  l .- Sk  obci Čierne pri Čadci  formou priameho predaja.   
 
08.2.0    Kultúrne služby 
 
1. Staromestské kultúrne stredisko 
 
       Rozpočtová organizácia mestskej časti Staromestské kultúrne stredisko vznikla 1.1.2006 
zlúčením oddelenia kultúry miestneho úradu a troch miestnych kultúrnych centier – MKC 
Školská, MKC Gaštanová, MKC Zichyho palác a Divadlo F7.  
 
Očakávaný prínos racionalizácie, efektívneho a transparentného využitia finančných 
prostriedkov model samostatnej rozpočtovej organizácie nepriniesol. Zvýšili sa výdavky 
najmä v súvislosti s výkonom ekonomickej, mzdovej a personálnej agendy. Kultúrne aktivity 
prerástli rámec miestnej kultúry. Do roku 2007 prešli záväzky (neuhradené zmluvné plnenia) 
vo výške 1, 083 mil. Sk. 
Vzhľadom na vyššie uvedené bola rozpočtová organizácia zrušená uznesením miestneho 
zastupiteľstva č.33/2007 k 31.5.2007 a znovu sa mestská časť vrátila k pôvodnej štruktúre 
miestnej kultúry. 
 
Štruktúra zaúčtovaných výdavkov vrátane faktúr, ktoré prešli delimitáciou k 1.6.2007 na 
mestskú časť a boli uhradené až v nasledujúcich mesiacoch: 
 

Mzdy   2 346 tis. Sk 
Odvody do poistných fondov 794 tis. Sk 
Energia, voda, komunikácie 2 330 tis. Sk 
Materiálové výdavky 387 tis. Sk 
Údržba 104 tis. Sk 
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Zmluvné kultúrne podujatia  2 028 tis. Sk 
Poplatky ochranným autorským zväzom 249 tis. Sk 
Propagácia, reklama, inzercia 218 tis. Sk 
Práce na základe dohôd 738 tis. Sk 
Ostatné tovary a služby    1 180 tis. Sk 
S p o l u  10 374 tis. Sk 

 
   
2. Staromestská knižnica 
 
     Staromestská knižnica je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. 
Svoje služby poskytovala v roku 2007 v centrálnej knižnici na Blumentálskej ul. a v 4 
pobočkách – na Karadžičovej, Panenskej, Záhrebskej ul. a na Západnom rade a v letných 
mesiacoch prevádzkovala „letnú čitáreň“ v Medickej záhrade s ponukou slovenských 
denníkov a časopisov, vybraných zahraničných novín a časopisov.  
     Staromestská knižnica v roku 2007 registrovala 5 349 používateľov, z toho 3 745 
dospelých a 1 604 detí. Knižnica zaregistrovala spolu 348 tis. výpožičiek.  
     Knižnica zorganizovala 199 výchovno-vzdelávacích podujatí. 
     Chod knižnice zabezpečovalo 20 zamestnancov (prepočítaný stav) s priemerným 
mesačným platom 15 829,- Sk. 
 
Skladba zaúčtovaných výdavkov: 
  

Mzdy   3 799 tis. Sk 
Odvody do poistných fondov 1 273 tis. Sk 
Energie, voda, komunikácie 990 tis. Sk 
Knihy, časopisy, noviny 1 002 tis. Sk 
Ostatné materiálové výdavky 252 tis. Sk 
Údržba 198 tis. Sk 
Nájomné 382 tis. Sk 
Práce na základe dohôd 47 tis. Sk 
Ostatné služby a tovary 556 tis. Sk 
S p o l u 8 499 tis. Sk 

 
       
3. Publikačná činnosť 
 
      Mestská časť vydávala a zabezpečovala distribúciu Prešporských novín od januára do 
mája 2007 v náklade 30 000 kusov na jedno vydanie. Noviny boli vydávané v 14 dňovej 
periodicite.  Celkové  výdavky  na ich vydávanie a distribúciu   dosiahli výšku 848 tis. Sk.  
Rozpočtovaná výška výdavkov   predpokladala   pokračovanie  vydávania novín, resp. 
zabezpečenie inej formy informovanosti občanov. 
4. Pisztoryho palác 
 
     V budove  Pisztoryho  paláca bol pôvodný  zámer mestskej časti vytvoriť galériu zbierky 
obrazov Vincenta Hložníka.  4.5.2007  bolo  l00 kusov obrazov odovzdaných Považskej  
galérii.  V roku 2007 sa uhrádzali len výdavky  spojené  so zabezpečením  prevádzky paláca.  
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5. Projekt 12 mesiačikov 
 
    Projekt Dvanásť mesiačikov tvorili tématické kultúrne podujatia na verejných 
priestranstvách. Z prostriedkov rozpočtu boli  hradené výdavky za neuhradené faktúry z roku 
2006. 
 
6. Korunovačná Bratislava 
 
    Navrhovaný rozpočet neriešil financovanie tejto aktivity z rozpočtu mestskej časti. 
Vyčlenenou čiastkou sa riešila len participácia na podujatí, ktoré organizovalo občianske 
zduženie Korunovačná Bratislava.   
 
7. Vianočné osvetlenie, laser 
 
       Výdavky na vianočné osvetlenie a laser pozostávali z výdavkov na montáž a demontáž 
vianočného osvetlenia a z výdavkov na energie (elektrická energia, voda). 
 
8. Európska hudobná akadémia Bratislava – Schengen   
 
      Mestská časť je zakladateľom neinvestičného fondu Európska hudobná akadémia 
Bratislava-Schengen , ktorej poskytla príspevok vo výške 100 tis. Sk na čiastočnú úhradu  
nákladov  spojených s hudobnými aktivitami.  
 
9. Miestne kultúrne centrá 
 
     Po zrušení Staromestského kultúrneho strediska vznikli opäť 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 Miestneho kultúrneho centra Ventúrska 9 bolo financované divadlo 
malých javiskových foriem  F 7, ktoré vzniklo rekonštrukciou pivníc mestského domu na 
Františkánskom námestí.  
 
Štruktúra výdavkov   za obdobie  1.6.2007 – 31.12.2007: 
 
 
 

Mzdy   2 461 tis. Sk 
Odvody do poistných fondov  831 tis. Sk 
Tovary a služby  5 531 tis. Sk 
S p o l u  8 823 tis. Sk 

 
 
10.  Kultúrne podujatia zo sponzorského 
 
      Sponzorské prostriedky boli použité na financovanie kultúrnych podujatí v rámci 
Vianočných trhov. 
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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 boli prideľované zriaďovateľom podľa typu škôl a podľa počtu žiakov 
v jednotlivých školách. 
 
Pre základné školy Starého Mesta boli stanovené limity: 
- mzdový normatív              20 506 Sk/žiak 
- prevádzkový normatív        6 347 Sk/žiak 
Prevádzkový normatív pozostával z troch častí – z normatívu na teplo 3 758 Sk, na výchovno-
vzdelávací proces 762 Sk,  na prevádzku 1 724 Sk a z normatívu na ďalšie vzdelávanie 
učiteľov 103 Sk. 
 
      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 
kluboch detí  (tzv. „školné“), príjmy z prenájmu učební, telocviční, príspevky a dary od 
právnických a fyzických osôb a príjmy z podnikateľskej činnosti školských jedální. 
     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  fyzických osôb. 
 
1. Základné školy 
 
     V roku 2007 bolo na staromestský rozpočet napojených 8 základných škôl s právnou 
subjektivitou z toho  dve základné školy s materskými školami. Školy samostatne hospodárili 
s prostriedkami štátneho rozpočtu, rozpočtu obce a s príjmami, ktoré získali podľa zákona 
o financovaní škôl.  
 
Prehľad čerpania finančných prostriedkov: 
 
š k o l a prostriedky zo 

ŠR 
prostriedky 
mestskej časti 

prostriedky 
z príjmov školy 

zdroje školy 
spolu 

ZŠ Dubová        7 186 tis. Sk 309 tis. Sk 261 tis. Sk 7 756 tis. Sk 
ZŠ Grösslingová 7 043 tis. Sk 259 tis. Sk 626 tis. Sk 7 928 tis. Sk 
ZŠ Hlboká 10 317 tis. Sk 319 tis. Sk 35 tis. Sk 10 671 tis. Sk 
ZŠ Jelenia 13 481 tis. Sk 433 tis. Sk 1 tis. Sk 13 915 tis. Sk 
ZŠ Jesenského 7 412 tis. Sk 277 tis. Sk 171 tis. Sk 7 860 tis. Sk 
ZŠ Mudroňova 10 147 tis. Sk 356 tis. Sk 481 tis. Sk 10 984 tis. Sk 
ZŠ Škarniclova 11 880 tis. Sk 415 tis. Sk 372 tis. Sk 12 667 tis. Sk 
ZŠ Vazovova 15 893 tis. Sk 527 tis. Sk 501 tis. Sk 16 921 tis. Sk 
S p o l u 83 359 tis. Sk 2 895 tis. Sk 2 448 tis. Sk 88 702 tis. Sk 
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Využitie kapacity, energetická náročnosť a náklady na prevádzku základných škôl: 
 

š k o l a kapacita počet  
žiakov 

využitie 
kapacity 

energie  hodnota energií 
l žiak / rok 

náklad  
1 žiak / rok 

ZŠ Dubová 475 220 46,3 % 587 tis. Sk 2 668 Sk 35 123 Sk 
ZŠ Grösslingová 375 191 50,9 % 1 371 tis. Sk 7 178 Sk 41 607 Sk 
ZŠ Hlboká 375 346 92,2 % 604 tis. Sk 1 745 Sk 30 667 Sk 
ZŠ Jelenia 384 */295 76,8 % 729 tis. Sk 2 138 Sk 40 800 Sk 
ZŠ Jesenského 475 241 50,7 % 408 tis. Sk 1 693 Sk 32 610 Sk 
ZŠ Mudroňova 450 347 77,1 % 759 tis. Sk 2 187 Sk 31 654 Sk 
ZŠ Škarniclova  550 373 67,8 % 1 444 tis. Sk 3 871 Sk 33 952 Sk 
ZŠ Vazovova 675 550 81,5 % 1 285 tis. Sk 2 336 Sk 30 754 Sk 
S p o l u ZŚ 3 759 2 563 68,2 % 7 187 tis. Sk 2 804 Sk 34 577 Sk 
 
*/ ZŠ Jelenia navštevuje 295 žiakov, z toho je  31 integrovaných žiakov, na ktorých je 
normatív 2,5, t.j. prepočítaný počet žiakov je 341 
Medziročný vývoj počtu zapísaných žiakov dokumentuje, že v časovom slede 
predchádzajúcich  8 rokov klesol počet žiakov základných škôl v Starom Meste o 1 493. 
 

Školský rok Počet žiakov ZŠ 
s p o l u 

2000/2001 4 056 
2001/2002 3 794 
2002/2003 3 535 
2003/2004 3 274 
2004/2005 3 019 
2005/2006 2 766 
2006/2007 2 640 
2007/2008 2 563 

 
 
2. Materské školy 
 
     V roku 2007 bolo 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.  
  

 
Š k o l a 

 
Kapacita 

 

 
Počet 

      detí 

 
Počet 
tried 

 
Využitie 
kapacity 

Náklad na 
energie 

1 dieťa / rok 

Náklad na 
prevádzku*/ na  
1 dieťa / rok 

MŠ Beskydská 7 44 40 2 91 %     4 815 Sk 8 657 Sk 
MŠ Búdková 21 69 63 3 91 % 2 836 Sk 5 618 Sk 
MŠ Dobšinského 2 40 34 2 85 % 2 243 Sk 5 396 Sk 
MŠ Ferienčíkova 12 45 35 2 78 % 4 344 Sk 8 679 Sk 
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MŠ Gorazdova 6 69 69 3 100 % 3 651 Sk  6 192 Sk 
MŠ Karadžičova 51 89 57 3 64 %        579 Sk 10 479 Sk 
MŠ Kuzmányho 9 65 64 3 98 % 3 122 Sk 5 881 Sk 
MŠ Malá 6 45 45 2 100 % 2 413 Sk 5 257 Sk 
MŠ Medená 24 69 58 3 84 %         851 Sk 8 453 Sk 
MŠ Myjavská 20 44 44 2 100 % 2 205 Sk 4 568 Sk 
MŠ Radlinského 53 69 53 3 77 % 3 826 Sk 7 448 Sk 
MŠ Špitálska 49 40 40 2 100 %   557 Sk 15 298 Sk 
MŠ Šulekova 35 89 95 4 107 % 4 460 Sk 14 559 Sk 
MŠ Tabakova 10 69 71 3 103 %   210 Sk 4 270 Sk 
MŠ Timravina 6 69 74 3 107 % 6 530 Sk 11 566 Sk 
MŠ 29. augusta 6 85 75 4 88 % 2 373 Sk 8 527 Sk 
MŠ Vazovova 16 68 69 3 101 %   306 Sk 6 568 Sk 
MŠ pri ZŠ Grösslingova 80 78 4 98 % 1 487 Sk 3 279 Sk  

MŠ pri ZŚ Škarniclova 39 39 2 100 % 6 009 Sk 8 459 Sk 
S p o l u MŠ 1 187 1 103 53 92,9 % 2 752 Sk 8 172 Sk 

*/ len prevádzkové náklady (bez mzdových nákladov) 
 
Celkové náklady na jedno dieťa v materskej škole  boli 37 750 Sk  na rok. 
. 
 
 
Medziročný vývoj počtu zapísaných detí materských škôl v mestskej časti: 
 

Školský rok Počet detí 
2001/2002 1 302 
2002/2003 1 246 
2003/2004 1 193 
2004/2005 1 147 
2005/2006 1 081 
2006/2007 1 089 
2007/2008 1 103 

     
 
 
4. Školské jedálne 
 
      V roku 2007 zabezpečovalo stravovanie žiakov 22 školských jedální – 8 pri základných 
školách a 14 pri materských školách. Celkové náklady na školské jedálne boli v roku 2007 vo 
výške  20 207 tis. Sk. 
 
 
5. Školské kluby 
 
      Školské kluby sú určené žiakom prvého stupňa základnej školy. Celkové výdavky boli 12 
123 tis. Sk, z toho príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou 
starostlivosťou v školských zariadeniach  tis. Sk.  
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6. Údržba 
 
    Bežnú údržbu škôl a školských zariadení zabezpečovalo centrálne oddelenie investícií, 
prevádzky a údržby.  Všetky použité  prostriedky boli z rozpočtu mestskej časti. 
 
 

základná škola náklady na údržbu 
ZŠ Dubová 232 tis. Sk 
ZŠ Grösslingová 3 tis. Sk 
ZŠ Hlboká 266 tis. Sk 
ZŠ Jelenia 0 tis. Sk 
ZŠ Jesenského 47 tis. Sk 
ZŠ Mudroňova 286 tis. Sk 
ZŠ Škarniclova 64 tis. Sk 
ZŠ Vazovova 34 tis. Sk 
S p o l u 932 tis. Sk 

 
 
 
 

materská škola náklady na údržbu 
MŠ Beskydská 53 tis. Sk 
MŠ Búdková 71 tis. Sk 
MŠ Dobšinského 19 tis. Sk 
MŠ Ferienčíkova 46 tis. Sk 
MŠ Gorazdova 59 tis. Sk 
MŠ Karadžičova 12 tis. Sk 
MŠ Kuzmányho 25 tis. Sk 
MŠ Malá 12 tis. Sk 
MŠ Medená 41 tis. Sk 
MŠ Myjavská 17 tis. Sk 
MŠ Radlinského 40 tis. Sk 
MŠ Špitálska 48 tis. Sk 
MŠ Timravina 264 tis. Sk 
MŠ Tabakova 79 tis. Sk 
MŠ 29. augusta 312 tis. Sk 
MŠ Vazovova 28 tis. Sk 
Nákup posypového materiálu 3 tis. Sk 
S p o l u 1 129 tis. Sk 

 
 
 
09.5.0   Ďalšie vzdelávanie 
 
 
     V tejto časti boli rozpočtované a účtované výdavky na zvyšovanie odbornosti 
zamestnancov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a poslancov mestskej časti 
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prostredníctvom kurzov, školení a seminárov. Usporiadateľským agentúram boli uhradené 
výdavky spolu 144 tis. Sk. 
 
 
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. 
 
     K 31.12.2007 bolo v domove 69 obyvateľov, z toho bolo 42   úplne bezvládnych, 15 
prevažne a 8 čiastočne bezvládnych. Jeden bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony. 
Počet žiadostí o umiestnenie v domove k 31.12.2007 je 54. Žiadateľom nebolo možné 
vyhovieť pre nedostatok miest. 
 
     Prevádzka domova bola financovaná v prevažnej miere z rozpočtu zriaďovateľa.  
Prekročenie rozpočtu bolo financované z prijatých darov vo výške 117 tis. Sk. 
Výdavky mali v roku 2007 nasledovnú skladbu: 
 

Platy a platové náležitosti 8 191 tis. Sk 
Poistné 2 816 tis. Sk 
Energie, voda, komunikácie 1 291 tis. Sk 
Potraviny 3 098 tis. Sk 
Ostatné materiálové výdavky 834 tis. Sk 
Dopravné výdavky 79 tis. Sk 
Rutinná a štandardná údržba 948 tis. Sk 
Ostatné tovary a služby 840 tis. Sk 
S p o l u 18 097 tis. Sk 

     
    Pri 93 %-nom využití kapacity bol priemerný mesačný náklad na l klienta 22 050,- Sk, 
priemerná mesačná úhrada od 1 klienta bola 5 742,- Sk, po redukcii o cudzie zdroje prispel 
staromestský rozpočet na starostlivosť o l klienta sumou 16 308,- Sk mesačne. 
 
     Nepretržitú prevádzku domova zabezpečovalo v priemernom prepočítanom stave 38,8 
zamestnancov s priemernou mzdou 17 594,- Sk. 
 
 
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 a od 1.1.2004 delimitovala túto činnosť na Domov dôchodcov. Od 1.4.2006 
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boli zariadenia delimitované naspäť na mestskú časť. Dôvodom bol rozpor so zákonom č. 
195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci  v znení neskorších predpisov. Predmetom delimitácie boli  
zariadenia opatrovateľskej služby na Maróthyho ulici č. 4, na Paulínyho 6 a na Vajanského 
nábreží č. 17 s kapacitou 42 miest.  
 
Štruktúra vynaložených výdavkov: 
 

Mzdy     5 514  tis. Sk 
Odvody do poistných fondov  1 806  tis. Sk 
Tovary a služby  3 748  tis. Sk 
S p o l u 11 068  tis. Sk 

 
     
 
3. Terénna opatrovateľská služba 
    
     Činnosť tzv. terénnej opatrovateľskej služby vykonávanej v domácnosti klientov bola 
delimitačne prevzatá od Okresného úradu Bratislava I  k 1.1.2003 a od 1.1.2004 tiež 
delimitovaná Domovu dôchodcov a od 1.4.2006 naspäť na mestskú časť. 
     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 vynaložených výdavkov: 
 

Mzdy      6 413 tis. Sk 
Odvody do poistných fondov   2 163 tis. Sk 
Tovary a služby   1 238 tis. Sk 
S p o l u  9 814 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. Seniorcentrum bolo do konca roka 2003 preddavkovým zariadením 
miestneho úradu bez právnej subjektivity , od 1.1.2004 sa stalo súčasťou domova dôchodcov 
a od 1.4.2006 prešlo naspäť pod miestny úrad. 
 
Štruktúra vynaložených výdavkov: 
 

Mzdy     1 015 tis. Sk 
Odvody do poistných fondov   343 tis. Sk 
Tovary a služby   644 tis. Sk 
S p o l u  2 002 tis. Sk 

 
 
5. Kluby dôchodcov 
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      V roku 2007 poskytovali služby seniorom štyri kluby dôchodcov – na Radlinského, na 
Karadžičovej, na Záhrebskej a na Gaštanovej. 
 
Štruktúra vynaložených výdavkov: 
 

Mzdy      409 tis. Sk 
Odvody do poistných fondov   126 tis. Sk 
Tovary a služby   608 tis. Sk 
S p o l u  1 143 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.  v Bratislave poskytovala mestská 
časť  starostlivosť osamelým rodičom (väčšinou obetiam domáceho násilia). Celkovo 
v priebehu roku 2007 poskytla starostlivosť  matkám a  deťom. Starostlivosť predstavovala 
bezpečné, tiché a aktivizujúce prostredie, potrebné poradenstvo a pomoc. Kontakt 
s klientkami a sociálne poradenstvo zabezpečovalo sociálne oddelenie miestneho úradu 
prostredníctvom odborníkov – jednotlivcov a príslušných inštitúcií.  
     V roku 2007 boli zaúčtované výdavky súvisiace s činnosťou tohto zariadenia 
v nasledovnej výške: 
 

Energie, voda, komunikácie 348 tis. Sk 
Materiálové výdavky 11 tis. Sk 
Údržba 18 tis. Sk 
Ostatné služby a tovary 58 tis. Sk 
S p o l u 435 tis. Sk 

 
 
 
10.7.0   Sociálna pomoc občanom 
 
1. Pochovanie zomrelých na trovy obce 
 
     Mestská časť zabezpečila v roku 2007 pochovanie  zomrelých občanov na území mestskej 
časti – väčšinou osôb bez prístrešia a osamelých dôchodcov. Výdavky spolu 159 tis. Sk boli 
znížené o prijaté náhrady uplatnené v dedičskom konaní  - 64 tis. Sk.  
 
 
2. Dávky sociálnej pomoci 
 
     Mestská časť poskytovala jednorázové sociálne výpomoci na základe VZN č. 9/2005. 
Najväčšou skupinou žiadateľov boli nezamestnaní občania a osoby v dôchodkovom veku. 
Mestská časť v roku 2007 vyplatila sociálne dávky v celkovej sume 620 tis. Sk. 
 



 24 

     Stravovanie dôchodcov s príspevkom mestskej časti na základe uznesenia miestneho 
zastupiteľstva  č. 88/2003 je zabezpečené v 8 stravovacích zariadeniach (ŠdaJ Bernolákova 1, 
NsP Milosrdní bratia, Nám. SNP 10, ŠdaJ Prokopa Veľkého 41, ZŠ Dubová,  Divesta 
Laurinská 10, MPSVaR SR Špitálska 468, Univerzita Komenského, Šafárikovo nám. 6). 
Príspevok mestskej časti je vo výške 10,- alebo 25,- Sk na lístok. 
    Terénna opatrovateľská služba a občianske združenie Svätý Jakub zabezpečuje rozvoz 
obedov pre odkázaných občanov do domácností. 
   Na príspevok na stavu pre dôchodcov bolo vyčerpaných 328 tis. Sk. 
 
 
3. RETEST 
 
     Resocializačno-terapeutické stredisko RETEST, zriadené v roku 1997 v priestoroch na 
Ľadovej ul. č. 11, poskytovalo pomoc ľuďom, ktorí mali diagnostikovanú drogovú závislosť. 
RETEST bolo preddavkovým zariadením miestneho úradu bez právnej subjektivity. 
Uznesením č. 65/2007 sa zriadila rozpočtová organizácia RETEST, ktorá prešla do 
zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta  od l.8.2007.     
 
Štruktúra vynaložených výdavkov    za obdobie    1.1.2007 – 31.7.2007: 
 

Mzdy      1 070 tis. Sk 
Odvody do poistných fondov   371 tis. Sk 
Tovary a služby   771 tis. Sk 
S p o l u  2 212 tis. Sk 

 
4. Dávky pre deti v hmotnej núdzi 
 
      Na základe  Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 3950/2004-II/1 
boli v roku 2007 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. 
 
 
 
Daňové príjmy 
 
Podiel na dani 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, školské jedálne, 
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, 
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40 % podľa počtu žiakov základných umeleckých škôl a školských zariadení, 
5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov. 
 
     V roku 2007 bol podiel na dani zvýšený o výpadok dane z nehnuteľnosti podľa úrovne 
výnosu tejto dane v roku 2005. 
 
 
Daň za psa 
 
    Správca dane evidoval k poslednému dňu roka 1 777 psov, z toho na 293 sa vzťahovalo 
oslobodenie od daňovej povinnosti podľa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti. 
     Z celkového počtu zaregistrovaných daňovníkov bolo 515 dôchodcov, ktorí platili daň vo 
výške 240,- Sk ročne. Za psa s výcvikom základnej poslušnosti sa platila daň vo výške 600,- 
Sk ročne, vycvičených psov bolo zaregistrovaných 172. Ročná sadzba dane za ostatných psov 
bola 1 200,- Sk. 
     V roku 2007 bola daň vyrubená v celkovej výške 1 255 710,- Sk a úhrady boli 
uskutočnené vo výške 1 369 152,- Sk, z toho 17 634,- Sk bolo vymožených v exekučnom 
konaní.  
 
 
Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje 
   
   V roku 2007 mestská časť zaevidovala 31 daňovníkov, ktorí  priznali prevádzkovanie 
celkom 336 ks predajných automatov, z toho 106 ks bolo umiestnených na miestach 
verejnosti prístupných, za ktoré sa platila daň vo výške 5000,- Sk ročne. Ostatné predajné 
automaty v počte 230 ks boli umiestnené mimo miest verejnosti prístupných s ročnou sadzbou 
3000,- Sk. 
     Daň bola prijatá vo výške 1 007 271,73 Sk, z toho v exekučnom konaní bolo vymožených 
83 082,- Sk. 
  
     Na dani za nevýherné hracie prístroje bolo v roku 2007  evidovaných  6 daňovníkov, 
pričom priznaných bolo spolu 16 ks nevýherných hracích prístrojov. Ide o také prístroje, ktoré 
sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom peňažnú výhru nevydávajú a 
sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Za šípky, stolný futbal, stolný hokej, 
biliardový stôl a gulečníkový stôl je ročná sadzba dane 3000,- Sk, za ostatné prístroje ako 
napr. mechanické, elektronické a iné zariadenia na zábavné hry je ročná sadzba dane 20 000,- 
Sk. 
     Daň bola prijatá vo výške 79 260,- Sk.  
     
  
Daň za vjazd do historickej časti mesta 
 
     Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  umožnil obciam vyberať daň za 
vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Mestská časť vybrala daň vo 
výške 4 989 tis. Sk. 
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Daň za užívanie verejného priestranstva 
 
 
      Správca dane v roku 2007 vyrubil daň za užívanie verejného priestranstva 1 169 
daňovníkom v celkovej výške 57 095 923,57 Sk. Táto daň sa vyrubuje za zriadenie 
exteriérového sedenia,  zariadenie staveniska,  ambulantný predaj, vyhradené parkovacie 
miesta, rozkopávky atď.  Úhrady boli prijaté vo výške 55 606 586,01 Sk, z toho  nedoplatky 
vymožené v exekučnom konaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobia činili  682 410,44 Sk.     
      Do tejto položky rozpočtu patria aj príjmy z dane za užívanie verejného priestranstva – 
voľná pouličná aktivita a zaujatie verejného priestranstva povolením, ktoré priniesli do 
rozpočtu spolu 197 tis. Sk. 
 
   
  
Nedaňové príjmy 
 
Podiel na zisku  Bratislavskej parkovacej služby, s.r.o 
     Mestská časť vlastní 20 % obchodný  podiel v spoločnosti Bratislavská parkovacia služba 
s.r.o. V roku 2007 bol  prijatý  podiel na zisku  za rok 2006 vo výške 1 185 tis. Sk. 
 
 
Príjmy z prenájmu bytov, nebytových  priestorov a pozemkov 
 
Z prenájmu obecných bytov získala mestská časť do rozpočtu príjem 6 938 tis. Sk, z prenájmu 
nebytových priestorov  31 397 tis. Sk, z prenájmu stavieb, pozemkov a záhrad  
5 934 tis. Sk. Súčasťou týchto súm sú aj vymožené nedoplatky za predchádzajúce roky 
vrátane poplatkov z omeškania a náhrada súdnych trov: 
 
                                                                                                           
                                                                                                                      v tis. Sk 

 
Priestor 

Úhrada 
základného 
nájomného 

 
Sankcie 

z omeškania 

Vymožené 
trovy 

súdneho 
konania 

 

 
 

S P O L U 

Byty 6 585 280 73 6 938 
Nebyty,stavby, 
pozemky, záhrady 

 
36 992 

       
303 

 
36 

 
37 331 

S P O L U 43 577 583 188 44 269 
 
 
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. Po deviatich rokoch je   stav 
pohľadávok z činnosti zrušenej SaÚD 36,4 mil. Sk, ich reálna vymožiteľnosť je odhadnutá , 
na úrovni do 18 %. Objem príjmov z tohto zdroja medziročne klesá, viď nasledujúci vývoj: 
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rok 1999 22 304 tis. Sk 
rok 2000 23 266 tis. Sk 
rok 2001 18 458 tis. Sk 
rok 2002 10 949 tis. Sk 
rok 2003 4 024 tis. Sk 
rok 2004 2 300 tis. Sk 
rok 2005 1 962 tis. Sk 
rok 2006 2 390 tis. Sk 
rok 2007 1 717 tis. Sk 
spolu 87 370 tis. Sk 

 
 
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 preberala od správcov 
na vymáhanie pohľadávky za nájom a služby, a to po preverení vecnej a číselnej správnosti 
údajov. Na základe upomienok, dohôd a uplatnenej súdnej žaloby bolo v roku 2007 
vymožených z protokolárne prevzatých pohľadávok 813 tis. Sk. Nízke napĺňanie tohto príjmu 
spôsobuje nekonanie súdov v podaných žalobách.  
 
Vzťah k správcovským spoločnostiam 
 
     Od 1.9.2004 do 30.6.2007 správu domov v obecnom vlastníctve vykonávala spoločnosť 
R.B.I., spol. s r.o. Správcovská spoločnosť spravovala 100 bytových a 30 nebytových 
priestorov, a to v 30 domových nehnuteľnostiach. V roku 2007 bola spoločnosti uhradená 
odmena za správu vo výške 367 tis. Sk a prijaté úhrady zo základného nájomného vo výške  
3 653 tis. Sk. Správcovská spoločnosť splnila  svoju odvodovú povinnosť v plnej výške. 
 
Podielové domy 
 
     Referát ekonomiky zmluvných vzťahov  k 31.12.2007 evidoval 29 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. V roku 2007 prijala mestská časť príjmy z podielových domov vo výške 
2 093 tis. Sk, uhradila výdavky 150 tis. Sk. Na účtoch podielových domov boli ponechané 
zmluvne dohodnuté finančné prostriedky na opravy v úhrnnej sume 229 tis. Sk. 
 
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. V roku 2007 bol na účet mestskej časti uskutočnený odvod 258 tis Sk. 
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Správne poplatky 
 
    Za úkony správneho konania vybrala mestská časť v roku 2007 správne poplatky v úhrnnej 
výške 4 674 tis. Sk.  Správne poplatky boli vyberané  na úseku matričnej činnosti, 
v stavebnom  konaní, daňovom konaní,  za vydávanie  rozhodnutí o zvlášnom užívaní  
miestnych komunikácií podľa cestného zákona a vydávanie rozhodnutí podľa zákona 
o ochrane prírody a krajiny  ( výrub stromov rastúcich mimo lesa). 
     
 
Pokuty 
 
     Mestská časť  vybrala do rozpočtu mestskej časti pokuty v sume 5 424 tis. Sk za porušenie 
všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a za priestupky spáchané v mestskej časti. 
Pokuty za porušenie všeobecne záväzných nariadení vyberaných mestskou políciou  
z celkovej  sumy  predstavovali  2 907 tis. Sk.  
 
Príjmy za obradné siene 
 
    V obradných sieňach Zichyho paláca sa uskutočňujú v súčinnosti s matričným úradom  
sobášne obrady.  Od snúbencov, ktorí nemajú bydlisko v Starom Meste a sobáš uzatvárajú 
v Zichyho paláci, vyberá mestská časť príspevok na čiastočnú úhradu prevádzkových 
nákladov obradných siení. Spolu bolo do rozpočtu prijatých z tohto titulu 712 tis. Sk. 
      
Príjmy zariadení opatrovateľskej služby, terénnej opatrovateľskej služby, Seniorcentra, 
Domova osamelých rodičov, RETESTu ,  detských jaslí, miestnych kultúrnych centier 
 
     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  boli pripísané v úhrnnej 
výške 172 tis. Sk. Oproti predchádzajúcim rozpočtovým rokom úrokové sadzby výrazne 
poklesli. 
 
 
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 790 tis. Sk bol príjmom bežného rozpočtu. 
 
Úroky z termínovaných vkladov 
 
      S DEXIA BANKOU a.s. a s ISTROBANKOU a.s. má mestská časť uzatvorenú zmluvu 
o realizácii finančných operácií na peňažnom trhu. Na telefonické požiadanie klienta boli 
uzatvárané depozitné obchody, následne potvrdzované faxovou konfirmáciou. Depozitné 
obchody boli uzatvárané spravidla na dvojtýždenné obdobia, deponované sumy sa v priebehu 
roka pohybovali od 29 do 100 mil. Sk, úročené boli individuálne dojednanými úrokovými 
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sadzbami zodpovedajúcimi aktuálnej situácii na medzibankovom trhu. Výnos prijatý do 
rozpočtu predstavuje 4 369 tis. Sk. 
 
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 2007 boli z rozpočtu mestskej časti uhradené výdavky za služby spojené 
s užívaním bytov a nebytových priestorov v objeme 14 613 tis. Sk.  
       Nájomcovia uhradili za služby 16 179 tis. Sk. Problémy vyplývajúce z neplatenia 
splatných úhrad, ktoré mnohým správcom spôsobovali platobnú neschopnosť, boli 
prostredníctvom zmlúv o finančnom režime prenesené na vlastníka, t.j. na mestskú časť.  
 
Príjem znižujúci výnos FRB 
 
     Kupujúci bytov a nebytových priestorov uhrádzajú celú kúpnu cenu na účet fondu rozvoja 
bývania, náklady súvisiace s prevodom vlastníctva, fondom opráv a opravami obecných 
priestorov sú uhrádzané z výdavkovej časti rozpočtu. Predmetom vysporiadania v roku 2007 
boli výdavky spolu v sume  8 602 tis. Sk . 
 
Ostatné príjmy 
 
    V tejto časti sú vyčíslené príjmy nezaraditeľné do ostatných rozpočtových skupín. 
Pozostávajú predovšetkým z dobropisov, z doplatkov za zrušené poplatky za vstupné 
a alkohol a doplatky dane z nehnuteľnosti za predchádzajúce roky. 
 
 
 
Granty a transfery 
 
Decentralizačná dotácia – Štátny fond rozvoja bývania 
 
      Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku ŠFRB bola poukazovaná mestskej 
časti z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Mestská časť prijala dotáciu vo výške 
248 tis. Sk, z toho na mzdy a odvody  221 tis. Sk a tovary a služby  27 tis. Sk. 
 
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok 
 
     Dotácia na stavebný poriadok pozostávala z decentralizačnej dotácie vo výške 1 046 tis. Sk 
a dotácie na prechod kompetencií na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, 
vyvlastňovacieho konania a na prechod kompetencií pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu 
(úsek pozemných komunikácií) vo výške 43 tis. Sk.  
 
Decentralizačná dotácia na  školský úrad 
 
     Do aparátu miestneho úradu bola zahrnutá aj činnosť školského úradu. Na túto činnosť 
dostala mestská časť decentralizačnú dotáciu vo výške 698 tis. Sk. 
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Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie 
 
     Dotácia na sociálne zabezpečenie pozostávala z dotácie na zariadenia opatrovateľskej 
služby vo výške 8 450 tis. Sk, ktorá bola mestskej časti poukazovaná prostredníctvom účtu 
hlavného mesta.  
 
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 2007 bola suma na jedného obyvateľa 10,- Sk na rok. 
 
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. V roku 2007 bola suma na jedného obyvateľa 3,71 Sk na rok. V rámci dotácie na 
životné prostredie dostala mestská časť aj dotáciu na štátnu vodnú správu. Celková dotácia 
bola prijatá vo výške 81 tis. Sk. 
 
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 základných škôl bola v roku 2007 prijatá decentralizačná dotácia 
spolu  83 359 tis. Sk.  Na riešenie havárijných situácií školám v pôsobnosti  mestskej časti 
neboli  poskytnuté žiadne finančné prostriedky.  
 
Decentralizačná dotácia na matriku 
 
     Podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy 
na obce,  podľa zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách a podľa zákona o štátnom rozpočte na 
rok 2007 poukázalo Ministerstvo financií SR prostredníctvom Obvodného úradu v Bratislave 
mestskej  časti  Staré Mesto  na výkon matričnej činnosti v roku 2007 decentralizačnú dotáciu  
vo výške  1 561 tis. Sk.  
 
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi 
 
     Na základe  Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 3950/2004-II/1 boli 
v roku 2007 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. 
 
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 zabezpečenie služieb 
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spojených so zberom, prepravou, zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadov. Podľa zmluvy 
uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskými časťami  bola poskytnutá 
časť z vybratého miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych 
odpadov a drobných stavebných odpadov  vo výške 2 342 tis. Sk  
 
Dotácia z EÚ – projekt Mobilparking 
 
    Na projekt Mobilparking prijala mestská časť dotáciu z Ministerstva hospodárstva vo 
výške 8 776 tis. Sk 
 
Doplatok z EÚ – projekt Moderný úrad 
 
     Od 1.1.2005 sa začal realizovať projekt Moderný úrad, ktorý bol zameraný na rozvoj 
a podporu profesijného vzdelávania zamestnancov mestskej časti. Projekt bol financovaný 
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR s 5 % - tnou spoluúčasťou mestskej časti. V roku 2007 prijala mestská časť 
doplatok za predchádzajúce roky vo výške 1 213 tis. Sk. 
 
Dotácia z rozpočtu hlavného mesta 
 
      Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta schválilo poskytnutie dotácie mestským častiam 
vo výške 48 mil. Sk, ktorá sa delila percentuálne podľa podielov stanovených na rok 2007 
Štatútom hlavného mesta. Mestská časť dostala podiel vo výške 5 342 tis. Sk, ktorý bol 
použitý na originálne kompetencie v oblasti školstva. 
 
Dotácia zo štátneho rozpočtu  pre Domov dôchodcov 
 
     Domovu dôchodcov bola poskytnutá dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
 na úpravu viacúčelovej miestnosti vo výške 100 tis. Sk. Táto dotácia bude použitá až v roku 
2008. 
 
 
Príjmy rozpočtových organizácií 
 
VEPOS 
 
     VEPOS do rozpočtu mestskej časti odviedol príjmy z prenájmu pozemkov  (predovšetkým 
od Bratislavskej parkovacej služby) v sume 10 708 tis. Sk, za prenájom budov a garáží  454 
tis. Sk, za prenájom dopravných prostriedkov  62 tis. Sk, ostatné  204 tis. Sk. 
  
Domov dôchodcov 
 
      Príjmy domova dôchodcov tvorili poplatky za služby, stravné a dary v celkovej výške 
5 611 tis. Sk. 
 
Staromestská knižnica 
 
      Príjmy z vlastnej činnosti knižnice (členské poplatky, zápisné) boli vo výške 290 tis. Sk. 
 



 32 

Staromestské kultúrne stredisko 
 
      Staromestské kultúrne stredisko za 5 mesiacov svojej činnosti vybralo príjmy vo výške 
1 726 tis. Sk. 
 
 
 
Nerozpočtované príjmy 
 
Príjmy za  základné a materské školy  
 
      Príjmy škôl a školských zariadení pozostávajú z príjmov vyberaných od rodičov na 
čiastočnú úhradu nákladov materských škôl a školských klubov detí, príjmov z prenájmu 
a sponzorských prostriedkov. 
 
Granty 
 
     Na príjmových položkách „granty“ bežného rozpočtu boli zaúčtované mimorozpočtové 
zdroje prijaté na základe zmlúv o finančnom príspevku na kultúrno-spoločenské aktivity, 
verejnoprospešné účely a opravu dlažby v historickom jadre.  
 
 
Prehľad prijatých darov: 
 

Darca Suma 
KON-RAD s.r.o. 24 000,- 
Bankoóvá - Feranec 3 000,- 
Heineken Slovensko Distribúcia s.r.o. 9 000,- 
Komunitná nadácia Bratislava 2 000,- 
Urbia Delta s.r.o. 150 000,- 
Urbia Beta s.r.o. 200 000,- 
OZ Fialkové údolie 20 000,- 
MABO s.r.o. 3 000,- 
KASKO s.r.o. 15 000,- 
RDN s.r.o. 40 000,- 
Skanska BS s.r.o. 50 000,- 
BigBoard Slovensko s.r.o. 20 000,- 
Dary prijaté Retestom 63 000,- 

 
 

II.  K a p i t á l o v ý    r o z p o č e t 
 
 
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 
 
       V roku 2007 boli vykonané plánované rekonštrukčné práce a stavebné úpravy miestneho 
úradu len  v sume 350 tis. Sk.  
     Na zlepšenie vybavenosti miestneho úradu a výmenu zastaraných technických zariadení 
boli zakúpené kopírovacie stroje, multifunkčné zariadenia, výpočtová technika, softvér.  
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     Pre potreby miestneho zastupiteľstva bol zakúpený hlasovací systém.  
 
 
04.5.1 Cestná doprava 
 
    Na tomto oddieli rozpočtu boli plánované rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej 
časti. Všetky výdavky sú menovite uvedené v tabuľkovej časti. 
 
 
04.5.1.3 Rekonštrukcia vjazdového stĺpika 
 
      Na rekonštrukciu vjazdového stĺpika na Františkánskej ulici vynaložila rozpočtová 
organizácia VEPOS 252 tis. Sk. 
 
 
06.4.0 Verejné osvetlenie 
 
    Verejné osvetlenie bolo vybudované na Malinovej ulici. Výdavky boli vo výške 345 tis. Sk. 
 
 
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 
 
1. Verejné záchody – rekonštrukcia 
 
     Z prostriedkov kapitálového rozpočtu sa zrekonštruovali verejné WC v Medickej záhrade 
v celkovej sume 1 mil. Sk. 
 
 
07.6.0 Detské jasle Javorinská – projektová dokumentácia 
 
        Zlý stavebnotechnický stav budovy z dôvodu zamokrenia stavebných konštrukcií a zlej 
teplotechniky bol dôvodom na zrušenie detských jaslí, ktoré boli zrušené uznesením č. 
59/2006 k 30.6.2006. Z rozpočtovaných výdavkov na rekonštrukciu bolo použitých len 95 tis. 
Sk na vyhotovenie overovacej štúdie. 
 
 
08.1.0 Detské ihriská 
 
     Kapitálové prostriedky boli použité na rekonštrukciu detského ihriska v Slubekovej 
záhrade. 
08.   Výdavky kultúry 
 
Staromestská knižnica 
 
      Staromestská knižnica zakúpila z kapitálových prostriedkov softvér, výpočtovú techniku 
a klimatizáciu. 
 
Vianočné osvetlenie 
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      Za účelom šetrenia elektrickej energie a efektnejšej výzdoby verejných priestranstiev sa 
zakúpili nové prvky vianočného osvetlenia. 
 
Revitalizácia Pisztoryho paláca 
 
      Zámerom mestskej časti je komplexná rekonštrukcia Pisztoryho paláca na Štefánikovej. 
V roku 2007 sa uskutočnila len úprava rozvodov ústredného kúrenia a výmena kotlov. 
 
 
09. Š k o l s t v o 
 
1. Rekonštrukcia školských ihrísk 
 
       V roku 2005 sa začalo s rekonštrukciou školských ihrísk z účelových prostriedkov z 
Fondu národného majetku, ktorá pokračovala aj v rokoch 2006 a 2007. Rekonštruovali sa 
ihriská na ZŠ Grösslingova, ZŠ Škarniclova, MŠ Podjavorinskej a MŠ Malá. 
  
2. Školské jedálne – strojné vybavenie 
 
         Z kapitálového rozpočtu boli vyčlenené prostriedky na obstaranie veľkokuchynských 
zariadení pre školské jedálne základných a materských škôl. Obstarané boli umývačky riadu, 
roboty a ohrievacie pulty v celkovej hodnote 699 tis. Sk. 
 
3. ZŠ – rekonštrukcie sociálnych zariadení 
 
      Postupne mestská časť rekonštruuje sociálne zariadenia na jednotlivých základných 
školách. V roku 2007  sa  rekonštrukcie  sociálnych  zariadení  vykonali  na ZŠ  Škarniclova    
a  ZŠ Jesenského. 
 
4. ZŠ Vazovova – rekonštrukcia strechy 
 
       Na ZŠ Vazovova bola vyhotovená diagnostika jestvujúcej strechy a následne projektová 
dokumentácia. Realizácia bola uskutočnená nalepením dvoch vrstiev povlakovej elastickej 
krytiny, rekonštrukciou klampiarskych častí a hromozvodu. 
 
5. ZŠ Vazovova – rekonštrukcia elektroinštalácie 
 
     Na rekonštrukcii elektroinštalácie na ZŠ Vazovova bola vykonaná len jedna etapa, ktorá 
sanovala havarijný stav elektrorozvodov a rozvádzačov. 
 
 
6. MŠ Kuzmányho – rekonštrukcia strechy 
 
      Na základe havarijného stavu strechy bola osadená nová krytina strechy aj 
s klampiarskymi výrobkami. 
 
7. MŠ Šulekova – rekonštrukcia strechy 
 
      Na MŠ Šulekova sa vykonala rekonštrukcia plochej strechy v miestach zatekania, oprava 
rímsy, rekonštrukcia klampiarskych prvkov. 
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8. MŠ Timravina – rekonštrukcia  
 

V MŠ  Timravina sa vykonalo statické zabezpečenie stropov. 
 
 
10.2.0  Staroba – zariadenia sociálnych služieb 
 
1.  Interiérové vybavenie ZOS 
 
     Pre potreby zariadení opatrovateľskej služby  boli zakúpené polohovateľné postele pre 
klientov. 
 
2.  Domov dôchodcov 
 
    Domov dôchodcov zakúpil z kapitálových prostriedkov polohovateľné postele a antikorové 
stoly do kuchyne. 
 
 
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 hlavné mesto. 
 
    Z celkových príjmov, ktoré  predstavovali hodnotu 22 987 627,- Sk je 11 položiek s výškou 
kúpnej ceny do 500 tis. Sk.  
 
- Plnenia nad 500 tis. Sk: 
-  záhrada na Nekrasovovej ul., schválené uznesením č. 91/06, prijatý podiel kúpnej  

ceny  586 tis. Sk,  
- záhrada-pozemok na Matúšovej ul., schválené uznesením mestského zastupiteľstva  
      č. 95/06, prijatý podiel kúpnej ceny  1 100 tis. Sk,  
- vinice vo Fialkovom údolí, schválené uznesením č. 96/06, prijatý podiel kúpnej  

ceny  2 259 tis. Sk,  
- záhrada na ul. Drotárska cesta, schválené uznesením č. 94/06, prijatý podiel kúpnej  

ceny  3 704 tis. Sk,  
- pozemok  na Šafránovej-Srnčej ul., schválené uznesením č. 97/06, prijatý podiel kúpnej  

ceny  4 523 tis. Sk,  
- dom a pozemok na Mlynských Nivách 6, schválené uznesením č. 89/06, prijatý podiel 

kúpnej ceny  4 500 tis. Sk,  
- pozemok  na Šafránovej-Srnčej ul., schválené uznesením č. 93/06, prijatý podiel kúpnej  
- ceny  4 550 tis. Sk,  

III. ZÁVERE ČNÝ ÚČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ 
 
Príjmové finančné operácie 
 
    Príjmové finančné operácie tvorí prevod z fondu rozvoja bývania a prevody účelovo 
určených príjmov z Fondu národného majetku z predchádzajúceho rozpočtového roka. 
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IV. ZÁVERE ČNÝ ÚČET REZERVNÉHO FONDU 
 
     Počiatočný stav rezervného fondu k 1. januáru bol 44 143 tis. Sk, tvorbu a použitie 
rezervného fondu schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 76/2007. Položkovité 
použitie prostriedkov fondu je vyčíslené v tabuľke Záverečný účet rezervného fondu mestskej 
časti za rok 2007.   Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2007 je  29 609 tis. Sk. 
 
 
V.  ZÁVEREČNÝ ÚČET FONDU ROZVOJA BÝVANIA 
 
     Plán tvorby a použitia fondu rozvoja bývania schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením 
č. 11/2007, zmenu uznesením č. 44/2007. Hlavným zdrojom tvorby fondu sú úhrady kúpnej 
ceny za predané byty a nebytové priestory podľa zákona č. 182/1993 Z.z. a splátky úhrad za 
predaj obytných domov podľa Zásad mestskej časti. Podľa všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta bolo do fondu rozvoja bývania hlavného mesta odvedených 55 % kúpnej ceny 
nebytových priestorov a príslušného podielu na pozemku a 55 % kúpnej ceny pozemkov 
prislúchajúcich k predaným bytom ( kúpna cena bytov nepodlieha deľbe, zostáva celá 
mestským častiam, ktoré predaj realizovali). Výnos Starého Mesta bol  8 964 tis. Sk (suma 
10 137 tis. Sk je na základnom bežnom účte a bude prevedená na účet fondu začiatkom roka 
2008). 
     Uznesením č. 167/2000 schválilo miestne zastupiteľstvo poskytnutie pôžičky 25 mil. Sk 
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.  
V roku 2007 splatila spoločnosť R.B.I. časť pôžičky vo výške  2,5 mil. Sk.  
  
     Položkovité použitie prostriedkov fondu je vyčíslené v tabuľke Záverečný účet fondu 
rozvoja bývania mestskej časti za rok 2007.  
     Stav fondu rozvoja bývania k 31.12.2007 je 100 533 tis. Sk. Voľné prostriedky fondu sú 
zhodnocované na základe zmluvy o finančných operáciách uzatvorenej s bankou DEXIA, 
podľa štatútu fondu sú úroky z prostriedkov fondu príjmom bežného rozpočtu. 

 
 
VI. ZÁVERE ČNÝ ÚČET FONDU NA DOPLNKOVÉ 
FINANCOVANIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ  
 
 
     Fond sa tvoril najmä z 50 % ceny nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa 
v objektoch škôl a školských zariadení. Tvorba fondu bola 370 tis. Sk. Uznesením 11/2007 
bol fond zrušený. Zostatok fondu 490 tis. Sk bol prevedený do rezervného fondu. 
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VII.  B i l a n c i a    a k t í v    a    p a s í v    m e s t s k e j    č a s t i 
 
       (Súvaha mestskej časti bez rozpočtových organizácií) 
                                                                                                                                   v tis. Sk 
 N á z o v Brutto Korekcia Netto 
A NEOBEŽNÝ MAJETOK 1 530 175 409 134 1 121 041 
1. Dlhodobý nehmotný majetok 15 101 13 195 1 906 
 v tom:    
 softvér 15 101 13 195 1 906 
 obstaranie dlhodobého nehm. majetku 0 0 0 
2. Dlhodobý hmotný majetok 1 434 544 395 939 1 038 605 
 v tom:    
 - pozemky 763 111 0 763 111 
 - umelecké diela a zbierky 2 399 0 2 399 
 - stavby 529 461 362 318 167 143 
 - stroje, prístroje a zariadenia 38 981 29 094 9 887 
 - dopravné prostriedky 5 553 4 527 1 026 
 - obstaranie dlhodobého hmot.majetku 95 039 0 95 039 
3. Dlhodobý finančný majetok 80 530 0 80 530 
 v tom:    
 - vklady v obchodných spoločnostiach    

SNP Invest, R.B.I., Revital, MESFEND, Maják 
nádeje, Bratislavská parkovacia služba, TV Centrum  

80 530 0 80 530 

B. OBEŽNÝ MAJETOK 269 218 0 269 218 
1. Zásoby 567 0 567 
2.  Pohľadávky spolu 98 547 0 98 547 
 v tom:    
 - poskytnuté prevádzkové preddavky 91 

 
0 91 

 
 - pohľadávky z rozpočt. príjmov nedaňové (315) 

   pohľadávky z majetku a iné 
85 615 0 85 615 

 - ostatné pohľadávky                                    (316) 31 0 31 
 - pohľadávky z rozpočt. príjmov daňové      (318) 

 
11 863 0 11 863 

 - pohľadávky voči zamestnancom                (335) 179 0 179 
 - dotácie                                                         (348) 0 0 0 
 - iné pohľadávky                                           (378) 

  pohľadávky FRB a iné 
768 0 768 

3. Finančný majetok 151 604 0 151 604 
 v tom:    
 - pokladnica 0 0 0 
 - peniaze na ceste 4 0 4 
 - ceniny    6 0 6 
 - základný bežný účet 21 094 0 21 094 
 - bežný účet 327 0 327 
 - bežné účty peňažných fondov 29 609 0 29 609 
 - bežné účty finančných fondov 100 564 0 100 564 
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci 18 500 0 18 500 
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 MAJETOK  (AKTÍVA)   SPOLU 1 799 393 409 134 1 390 259 
     
 P A S Í V A    
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA 

MAJETKU 
   

1 359 304 
1. Fondy a osobitné fondy   1 249 555 
 v tom:    
 - majetkové fondy   1 119 414 

 - finančné a peňažné fondy (fond sociálny, 
rezervný, fond rozvoja bývania) 

  130 141 

2. Výsledok hospodárenia   109 749 
 v tom:    
 - prevod zúčt. príjmov a výd. z min. roka   2 759 

 - saldo výdavkov a nákl. rozp.hospodárenia   9 319 

 - saldo príjmov a výnosov rozp.hospodárenia   97 671 

B. CUDZIE ZDROJE   30 955 
2. Dlhodobé záväzky   2 
3. Krátkodobé záväzky   30 953 
 v tom:    
 - dodávatelia                                          (321)   10 967 

 - prijaté preddavky                                 (324)   424 

 - záväzky voči zamestnancom               (333)   32 

 - iné záväzky                                          (379)   19 530       

4.  Bankové úvery a prijaté výpomoci   0 
 PASÍVA CELKOM   1 390 259 
 
    V tabuľke Bilancia aktív a pasív je zachytený všetok majetok, ktorý nebol protokolárne 
zverený rozpočtovým organizáciám mestskej časti.  
   
 
 
 

VIII.   Preh ľad o stave a vývoji dlhu mestskej časti 
 
       Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  k 31.12.2007 nie je 
zaťažené úverom, ukazovateľ dlhovej služby sa nevyhodnocuje. 
       Ukazovateľ zadĺženosti I. (podiel záväzkov k pasívam = 2,23 %) zaznamenal v porovnaní 
s minulým účtovnými obdobím pokles (v roku 2005 bol tento ukazovateľ 4,87 %). 
  

 
IX.   Prehľad o poskytnutých zárukách 
 
      Mestská časť neprevzala záruku za úver pre fyzickú alebo právnickú osobu. 
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X. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
     Podľa predpisu Ministerstva školstva je stravovanie v školských jedálňach materských 
a základných škôl účtované mimo rozpočtu. Výdavky na nákup potravín sú účtované na 
účtoch účtovej triedy 5 (náklady na hospodársku činnosť), platby od rodičov v účtovej triede 
6 (výnosy z hospodárskej činnosti). Napriek spôsobu účtovania nejde o podnikateľskú 
činnosť, pretože nie je splnená základná podmienka podnikania podľa obchodného zákonníka, 
t.j. „činnosť vykonávaná za účelom dosiahnutia zisku“. Aby nebol z uvedenej činnosti 
účtovne vykázaný zisk, upravilo v roku 2003 daňové riaditeľstvo spôsob účtovania príjmov 
a výdavkov školských jedální tak, že k účtovej závierke sa prevaha tržieb nad nákladmi 
zaúčtuje na účet záväzkov . Účtovný stav  k 31.12.2007: 
 
 

Účtová trieda 5 – náklady (výdavky za potraviny) 
 

 3 474 tis. Sk 

Účtová trieda 6 – tržby ( platby rodičov za stravu detí)  3 474 tis. Sk 
 

Účet 324           - stravné zaplatené vopred  424 tis. Sk 
 
 
     Podnikateľskú činnosť podľa živnostenského alebo obchodného zákonníka nevykonáva 
žiaden zo subjektov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 


