
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  december 2008 
 

 
  

 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady           dňa 2.12.2008 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva         dňa 9.- 10.12.2008 
 
 
 
 

N áv r h 
rozpočtu mestskej časti Bratislava Staré – Mesto na roky 2009 - 2011 a rozpočtu tvorby a 

použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava Staré – Mesto  
na roky 2009 - 2011 

__________________________________________________________ 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať  návrh 
rozpočtu mestskej časti Bratislava Staré – 
Mesto na roky 2009 -2011 a rozpočtu tvorby 
a použitia mimorozpočtových fondov 
mestskej časti Bratislava Staré – Mesto na 
roky 2009 - 2011 
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

MUDr. Peter Tatár 
zástupca starostu 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Anna Lašánová 
vedúca finančného oddelenia 
Ing. Petra Strejčková 
finančné oddelenie 

 - návrh uznesenia 
- tabuľkovú časť rozpočtu 
- dôvodovú správu 
- stanovisko hlavného kontrolóra 
- programový rozpočet 



Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 

s c h v a ľ u j e  
 
1. rozpočet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009 takto: 
 
príjmy bežného rozpočtu                                           16 992 tis. EUR 
výdavky bežného rozpočtu                                        16 992 tis. EUR 
príjmy kapitálového rozpočtu                                      1 000 tis. EUR 
výdavky kapitálového rozpočtu                                   2 232 tis. EUR 
príjmové finančné operácie                                          1 232 tis. EUR 
výsledok hospodárenia                                                        0 tis. EUR 
 
2. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré mesto 

na rok 2009 takto: 
 
tvorba Fondu rozvoja bývania                                      833 tis. EUR  
použitie Fondu rozvoja bývania                                 1 612 tis. EUR  
 
 
3. príspevok do sociálneho fondu organizácií a zariadení mestskej časti vo výške 1,5 % z objemu 

vyplatených platov, 
 
 

b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
1. rozpočty mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2010 a 2011 
2. rozpočty tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Staré mesto na 

roky 2010 a 2011, 
 
 

s p l n o m o c ň u j e  
 
starostu mestskej časti určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity a úlohy 
rozpočtového hospodárenia. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Dôvodová správa 
 k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2009 – 2011 
 
 
     Rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  na roky 2009-2011 je zostavený v súlade  so 
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových  pravidlách  územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
     Rešpektuje platnú jednotnú rozpočtovú klasifikáciu  pre triedenie príjmov a výdavkov 
a súčasne povinnosť  zostaviť rozpočet aj v programovej štruktúre. 
 
     Naďalej platí požiadavka  vyrovnanosti bežného rozpočtu a možnosť zostavenia  schodkového 
kapitálového rozpočtu  za predpokladu  reálneho vykrytia schodku  z prostriedkov 
mimorozpočtových fondov. 
 
     Rozpočet  na rok 2009  sa po schválení miestnym zastupiteľstvom stáva  záväzným 
dokumentom usmerňujúcim  hospodárenie mestskej časti , návrhy rozpočtu na roky 2010 a 2011, 
i keď významovo dôležité, majú len orientačný charakter.  
 
     Východiskom  pre  stanovenie jednotlivých ukazovateľov  rozpočtu na rok 2009 je  
dosiahnutá  úroveň   výkonov základných samosprávnych funkcií,  preneseného výkonu štátnej 
správy a nové úlohy , ktoré bude mestská časť v roku 2009 zabezpečovať.  
 
     Kvantifikácia  ukazovateľov v príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu  rešpektuje súčasný 
ekonomický vývoj  najmä v očakávanej miere inflácie, cenového rastu  ale aj  ceny služieb 
stanovené vnútornými  normami – všeobecne záväznými nariadenia mestskej časti. 
 
     Príjmová časť bežného  rozpočtu je zostavená na základe   predpokladu  úhrad výdavkov na 
prenesený výkon štátnej správy  a  predpokladaného podielu na daniach v správe štátu - deľby 
finančných prostriedkov medzi hlavným mestom a mestskými  časťami, ktorý upravuje Štatút 
hlavného mesta  SR Bratislavy. Nadväzne na  pripravované úpravy doterajších nájomných zmlúv  
v zvýšení  nájomného, je  tento nárast, ktorý  znamená  lepšie zhodnotenie vlastníctva majetku 
premietnutý vo výške očakávaných výnosov z nájomného.   
 
     Preložený návrh rozpočtu vychádza z platnej organizačnej štruktúry  a zohľadňuje všetky 
zmeny,  ktoré boli schválené miestnym zastupiteľstvom  a dotýkajú sa  riadiacej pôsobnosti 
(zrušenie Domova dôchodcov, presun výkonu  zariadení opatrovateľskej služby, terénnej 
opatrovateľskej služby  do novovytvorenej organizácie  Seniorcentrum Staré Mesto,  zrušenie 
rozpočtovej organizácie VEPOS  a začlenenie  výkonov tejto organizácie do  štruktúry oddelení 
miestneho úradu). 
 
     Významná celospoločenská zmena – zavedenie novej meny  EUR  od l .l .2009 je premietnutá 
aj  v návrhu rozpočtu  na roky 2009  - 2011  s tým, že  pre porovnateľnosť   návrh na rok 2009 
obsahuje údaje  v obidvoch menách – Sk, EUR. 



 
      Ďalšia významná zmena, ktorú priniesla novela zákona č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy  v znení neskorších predpisov je povinnosť obcí zostaviť 
programový rozpočet na roky 2009 – 2011. Jeho cieľom je orientácia na výsledky, merateľné 
výstupy, mieru výkonnosti  ale najmä kvalitu  služieb občanom bez  rozlišovania  bežných 
a kapitálových výdavkov. 
     Pre vypracovnie programového rozpočtu vydal starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Opatrenie č. 2/2008  z 12. augusta 2008, ktorým boli stanovené programy a ich štruktúra. 
Nadväzne na  tento obsah je zostavený aj predložený  návrh rozpočtu.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program 01. Podpora verejnej správy 
 
Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti 
 
Rozpočet programu v tis. EUR 
 
 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 4 136 4 121 4 105 
Kapitálové výdavky 223 0 0 
Výdavky spolu 4 359 4 121 4 105 
 
    Tento program má za cieľ poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom a návštevníkom našej 
mestskej časti, preto výdavky tohto programu sú smerované na miestne zastupiteľstvo, miestny 
úrad a ostatné podporné činnosti verejnej správy. Len dobre vybavené odborné útvary 
a vysokokvalitní zamestnanci sú zárukou poskytovania maximálne kvalitných služieb pre občanov 
a zároveň zárukou ich spokojnosti. 
 
 
Podprogram 01.1 Poslanci, miestne zastupiteľstvo 
 
Rozpočet podprogramu v tis. EUR 
 

 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 287 288 289 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 287 288 289 
 
    Podprogram je zameraný na rozhodovaciu činnosť orgánov samosprávy. Má za cieľ poskytnúť 
zázemie pre rokovanie miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a odborných komisií. Podprogram 
obsahuje výdavky na činnosť orgánov miestnej samosprávy - výdavky súvisiace s rokovaním 
miestneho zastupiteľstva, mesačné odmeny uvoľneným a neuvoľneným poslancom, jednorazové 
odmeny a príslušné poistné odvody . 
 
Cieľ: Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov miestnej samosprávy 
 
Merateľné ukazovatele: 

 2009 2010 2011 
Počet rokovaní miestneho zastupiteľstva 7 7 7 
Počet rokovaní miestnej rady 7 7 7 
Počet zasadnutí odborných komisií 132 132 132 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Podprogram 01.2 Verejná správa 
 
Rozpočet podprogramu v tis. EUR 
 

 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 3 672 3 679 3 681 
Kapitálové výdavky 223 0 0 
Výdavky spolu 3 895 3 679 3 681 
     
       Tento podprogram za zameriava na výkon úloh miestnej samosprávy a prenesený výkon 
štátnej správy vo vzťahu k obyvateľom a návštevníkom mestskej časti, k subjektom, ktoré tu majú 
sídlo svojich podnikateľských aktivít, vykonávajú stavebnú činnosť a pod. Rozpočet 
podprogramu obsahuje výdavky na miestny úrad, matričnú činnosť, register obyvateľov, pracovnú 
zdravotnú službu a ďalšie vzdelávanie zamestnancov. Miestny úrad zabezpečuje správu miestnych 
daní, správu vlastného a zvereného majetku,  prenájom obecného majetku, výkon sociálnych vecí, 
legislatívne a projekčne pripravuje a zabezpečuje  rozvoj mestskej časti pomocou 
územnoplánovacích dokumentov, riadi zariadenia mestskej časti bez právnej subjektivity. Matrika 
a register obyvateľov v prevažnej časti svojej činnosti zabezpečujú prenesený výkon štátnej 
správy. 
 
Cieľ: Zvýšenie odbornosti zamestnancov samosprávy a zabezpečenie aktívnej účasti občanov   
         na činnosti samosprávy 
 
Merateľné ukazovatele: 

 2009 2010 2011 
Počet odborných školení pre 
zamestnancov 

 
180 

 
185 

 
190 

Počet verejných zhromaždení 2 2 2 
 
 
 
Podprogram 01.3 Ostatné činnosti 
 
Rozpočet podprogramu v tis. EUR 
 

 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 177 154 135 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 177 154 135 
 
     Tento podprogram zabezpečuje ostatné podporné činnosti verejnej správy - členské príspevky, 
dotácie, výdavky na voľby a výdavky na finančnú a rozpočtovú oblasť (dane, auditorské služby a 
iné) 
      
Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mestskej časti 



 
Merateľné ukazovatele: 

 2009 2010 2011 
Počet auditov za rok 1 1 1 
Výrok audítora „bez výhrad“ „bez výhrad“ „bez výhrad“ 

Program 02. Ochrana obyvateľov a majetku 
 
Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok 
 
Rozpočet programu v tis. EUR 
 

 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 237 211 216 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 237 211 216 
 
    Program zahŕňa činnosti na ochranu života a majetku obyvateľov a návštevníkov mestskej 
časti. Výdavky sú alokované do civilnej ochrany, požiarnej ochrany a ochrany verejného poriadku.  
 
 
Podprogram 02.1 Civilná ochrana 
 
Rozpočet podprogramu v tis. EUR 
 

 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 45 45 45 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 45 45 45 
 
    Rozpočet podprogramu civilná ochrana zahŕňa len platby za služby a príspevky do fondu 
opráv, prevádzky a údržby. Zatiaľ sa neuvažuje s rekonštrukciou alebo modernizáciou týchto 
objektov. 
 
Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych situáciách 
 
Merateľný ukazovateľ: 

 2009 2010 2011 
Počet CO krytov 58 58 58 
 
 
 
Podprogram 02.2 Požiarna ochrana 
 
Rozpočet podprogramu v tis. EUR 
 

 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 16 16 16 



Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 16 16 16 
      
      Podprogram zabezpečuje financovanie základných prevádzkových potrieb Dobrovoľného 
hasičského zboru na Cintorínskej ulici, ktorý nezabezpečuje len ochranu pred požiarmi, ale 
pomáha aj pri povodniach a iných živelných udalostiach. 
Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov 
 
Merateľný ukazovateľ: 

 2009 2010 2011 
Počet zásahov 300 310 320 
 
 
 
Podprogram 02.3 Verejný poriadok 
 
Rozpočet podprogramu v tis. EUR 
 

 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 176 150 155 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 176 150 155 
 
     Hlavnou náplňou tohto podprogramu je bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mestskej časti 
a udržanie verejného poriadku. Mestská časť 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 a zamedzovanie 
mimoriadnych udalostí. Súčasťou služieb verejného poriadku je aj kontrola a povoľovanie vjazdu 
vozidiel do historického centra, kontrola čistoty komunikácií a verejných priestranstiev. 
 
 
Cieľ: Minimalizovať znečisťovanie verejných priestranstiev a porušovanie VZN 
 
Merateľné ukazovatele: 

 2009 2010 2011 
Počet asistentov verejného poriadku 9 9 9 
Počet košov na psie exkrementy 100 110 120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program 03. Cestná doprava 
 
Zámer: Kvalitné a bezpečné cesty 
 
Rozpočet programu v tis. EUR 
 

 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 839 845 856 
Kapitálové výdavky 911 548 0 
Výdavky spolu 1 750 1 393 856 
 
     Náplňou programu 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 a zabezpečenie bezpečnosti a zjazdnosti 
komunikácií v zimnom období. 
 
Cieľ: Skvalitnenie miestnych komunikácií a chodníkov 
 
Merateľné ukazovatele: 

 2009 2010 2011 
Opravené výtlky v m2 6 000 m2 6 100 m2 6 200 m2 

Počet m zrekonštruovaných ciest 870 777 0 
 
 
    Kapitálové výdavky majú konkrétny účel a sú smerované na rekonštrukciu komunikácií, 
rekonštrukciu a vybudovanie oporných múrov, vybudovanie chodníka a dažďovej kanalizácie. 
 
 
Predpokladané výdavky na jednotlivé akcie v tis. EUR: 
 
 2009 2010 
proj. dokumentácia - verejnoprospešné stavby 17 0 
výstavba oporného múru - Partizánska 33 0 
rekonštrukcia oporného múru - Fr. Kráľa 27 0 
vybudovanie oporných múrikov - Hlboká 33 0 
sanácia svahu - Šulekova 332 332 
rekonštrukcia komunikácie - Na Hrebienku 166 166 
rekonštrukcia komunikácie - Staroturský chodník 5 50 
rekonštrukcia komunikácie - Sokolská 132 0 
vybudovanie chodníka  - Nad Lomom 83 0 
dažďová kanalizácia  - Donovalova 83 0 
spolu 911 548 
 
 
 
     Tento program zahŕňa aj povinnosť mestskej časti uhrádzať Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti poplatok za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou. 



Program 04. Životné prostredie 
 
Zámer: Čisté a zelené priestranstvá a čisté komunikácie mestskej časti 
 
Rozpočet programu v tis. EUR 
 

 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 1 410 1 412 1 414 
Kapitálové výdavky 50 0 0 
Výdavky spolu 1 460 1 412 1 414 
 
    Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie maximálnej čistoty komunikácií a verejných 
priestranstiev a zároveň na zabezpečenie odbornej starostlivosti o zeleň, lebo len čisté a zelené 
mesto vytvára podmienky pre kvalitný život našich obyvateľov. 
 
 
 
Podprogram 04.1 Odpadové hospodárstvo 
 
Rozpočet podprogramu v tis. EUR 
 

 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 762 762 762 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 762 762 762 
 
   Výdavky podprogramu sú určené na čistenie komunikácií (strojné a ručné zametanie), vyberanie 
uličných košov a na zber veľkorozmerného odpadu. 
 
Cieľ: Zabezpečiť čisté komunikácie a verejné priestranstvá 
 
Merateľné ukazovatele: 

 2009 2010 2011 
Frekvencia čistenia - centrum 7x týždenne 7x týždenne 7x týždenne 
Zber veľkorozmerného odpadu 2x ročne 2x ročne 2x ročne 
 
 
 
Podprogram 04.2 Verejná zeleň 
 
Rozpočet podprogramu v tis. EUR 
 

 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 624 626 628 
Kapitálové výdavky 50 0 0 
Výdavky spolu 674 626 628 
 



     Z tohto podprogramu rozpočtu sú hradené výdavky na výsadbu a orezanie drevín, výsadbu 
letničiek a trvaliek, kosenie na pozemkoch v správe mestskej časti. V oblasti investícií plánuje 
mestská časť vybudovanie studne na úžitkovú vodu na Hviezdoslavovom námestí, z ktorej by sa 
čerpala voda na polievanie zelene na uvedenom námestí a na nábreží Dunaja a slúžila by aj na 
zabezpečenie vody do fontán.  
 
 
Cieľ: Zabezpečiť maximálnu a efektívnu starostlivosť o zeleň v mestskej časti 
 
Merateľné ukazovatele: 

 2009 2010 2011 
Počet vysadených stromov 50 55 60 
Počet vysadených letničiek a trvaliek 65 000 66 000  67 000 
 
 
 
Podprogram 04.3 Veterinárne služby a prevencia 
 
Rozpočet podprogramu v tis. EUR 
 

 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 24  24 24 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 24 24 24 
 
      Zámerom podprogramu je vytvorenie zdravých životných podmienok a ochrana zdravia 
obyvateľov mestskej časti prostredníctvom zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území 
mestskej časti dvakrát ročne a tiež zabezpečenia činnosti veterinárnej asanácie.  
     Vybrané činnosti veterinárnej asanácie v Bratislave bude zabezpečovať hlavné mesto na 
základe zmluvy o združení finančných prostriedkov,  v zmysle ktorej hlavné mesto uhrádza 
zmluvnému partnerovi Sloboda zvierat 50 % výdavkov (odchyt túlavých zvierat, likvidácia 
uhynutých zvierat a pod), ostatné mestské časti prispievajú podielmi úmernými počtu obyvateľov. 
     Výkon deratizácie zabezpečuje mestská časť podľa platnej právnej úpravy v oblasti ochrany 
zdravých životných podmienok a 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 budú kladené do miestnej kanalizačnej siete, popri cestách a chodníkoch, v parkoch, na 
ihriskách, skládkach odpadu, v miestach neohradených stavenísk a rozkopávok.  
 
 
Cieľ: Zabezpečenie ochrany obyvateľov pred hlodavcami 
 
Merateľný ukazovateľ: 

 2009 2010 2011 
Frekvencia deratizácie 2x ročne 2x ročne 2x ročne 
 
 
 
 



Program 05. Bývanie a občianska vybavenosť 
 
Zámer: Vysokokvalitná správa nehnuteľností mestskej časti 
 
Rozpočet programu v tis. EUR 
 

 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 1 479 1 473 1 472 
Kapitálové výdavky 232 232 0 
Výdavky spolu 1 711 1 705 1 472 
 
     Cieľom programu je zabezpečenie kvalitnej správy nehnuteľností mestskej časti a  
zabezpečenie rozvoja mestskej časti.       
     Program obsahuje výdavky na bývanie a občiansku vybavenosť, výdavky na rozvoj obce 
a detské ihriská. 
     V rámci tohto programu sa zabezpečuje fakturácia a výber nájmu z obecných bytov 
a nebytových priestorov, stavieb, pozemkov a záhrad,  taktiež evidencia 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, predpis 
platobných povinností za nájom, sledovanie  pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv 
o spoločenstve alebo zo zmlúv o výkone správy.   Ďalej sa zabezpečujú nevyhnutné opravy 
v nepredaných bytoch a nebytových priestoroch. Občianska vybavenosť zahrňuje aj zabezpečenie 
činnosti detských ihrísk, verejného trhoviska a verejných záchodov. 
  
    Prostredníctvom kapitálových výdavkov  plánuje mestská časť vybudovať dve nové detské 
ihriská – v Medickej záhrade a Grasalkovichovej záhrade a zrevitalizovať zónu Blumentálska.    
 
 
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné bývanie 
 
Merateľný ukazovateľ: 

 2009 2010 2011 
Počet opráv v obecných priestoroch 320 320 320 
 
 
 
Cieľ: Zabezpečiť obnovu detských ihrísk 
 
Merateľný ukazovateľ: 

 2009 2010 2011 
Vybudovanie nového ihriska 1 1 0 
 
 
 
 
 
 



Program 06. Kultúrne a rekreačné služby 
 
Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov  
 
Rozpočet programu v tis. EUR 
 

 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 1 058 1 064 1 472 
Kapitálové výdavky 47 385 0 
Výdavky spolu 1 105 1 449 1 472 
 
    Cieľom programu je zabezpečenie rozmanitej a bohatej miestnej kultúry pre všetky vekové 
skupiny obyvateľov a návštevníkov mestskej časti. Poskytovať rozmanité alternatívy trávenia 
voľného času. Cieľ chceme dosiahnuť prostredníctvom kultúrnych a náučných podujatí v našich 
kultúrnych centrách a prostredníctvom aktivít Staromestskej  knižnice, ktorej činnosť pozostáva 
nielen z požičiavania kníh a časopisov, ale aj z organizovania vzdelávacích podujatí pre deti 
a seniorov. 
 
 
 
Podprogram 06.1 Kultúrne centrá 
 
Rozpočet podprogramu v tis. EUR 
 

 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 714 715 720 
Kapitálové výdavky 40 0 0 
Výdavky spolu 754 715 720 
 
     Aktivity kultúrnych centier sa zameriavajú na divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, 
jazykové a pohybové kurzy, deťom a mládeži poskytujú možnosti zmysluplného trávenia voľného 
času. Kultúrne centrá sú zariadeniami mestskej časti bez právnej subjektivity. V rámci 
schváleného rozpočtu hospodária kultúrne centrá samostatne s vyčleneným preddavkom. Príjmy 
a výdavky sa zúčtovávajú s rozpočtom mestskej časti. 
 
Cieľ: Sprístupniť kultúru širokej verejnosti prostredníctvom aktivít kultúrnych centier 
 
Merateľné ukazovatele: 
 2009 2010 2011 
Počet divadelných predstavení 257 260 260 
Počet výstav 20 20 20 
Počet pohybových kurzov 33 33 34 
Počet jazykových kurzov 38 38 38 
Počet koncertov 86 86 88 
Počet turnusov detských táborov 5 5 5 
Podujatie Kytička vďaky 12 12 12 
Podujatia pre dôchodcov 2x týždenne 2x týždenne 2x týždenne 



Výtvarné dielne 9 9 10 
 
Podprogram 06.2 Staromestská knižnica 
 
Rozpočet podprogramu v tis. EUR 
 

 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 320 325 330 
Kapitálové výdavky 7 20 7 
Výdavky spolu 327 345 337 
 
    Cieľom podprogramu je zabezpečiť obyvateľom mestskej časti ľahký prístup k literatúre 
a k informáciám, napomáhať uspokojovaniu ich kultúrnych a vzdelávacích potrieb, podporovať 
ich celoživotné vzdelávanie, duchovný rozvoj a odborný rast.  Tento cieľ má zabezpečiť 
Staromestská knižnica, ktorá 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 a 
vybraných zahraničných novín a časopisov. 
 
Cieľ: Zabezpečiť obyvateľom mestskej časti ľahký prístup k literatúre a k informáciám 
 
Merateľné ukazovatele: 
 2009 2010 2011 
Počet čitateľov 4 800 4 950 5 000 
Počet návštevníkov 71 000 73 500 75 000 
Počet výpožičiek 330 000 335 000 340 000 
Počet zakúpených kníh 3 500 3 700 3 900 
Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí 130 130 130 
 
 
 
Podprogram 06.3 Ostatná kultúra 
 
Rozpočet podprogramu v tis. EUR 
 

 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 24 24 24 
Kapitálové výdavky 0 365 166 
Výdavky spolu 24 389 190 
 
     Podprogram pozostáva z výdavkov na vianočné osvetlenie, z príspevku Európskej hudobnej 
akadémii Bratislava – Schengen a z príspevku občianskemu združeniu Korunovačná Bratislava. 
V oblasti kapitálových výdavkov sa plánuje nákup nových energeticky úsporných prvkov 
vianočného osvetlenia a revitalizácia Pisztoryho paláca za účelom zriadenia Centra vizuálneho 
umenia, ktoré by rozšírilo ponuku kultúrnych akcií v našej mestskej časti. 
 
Cieľ: Rozšíriť ponuku kultúrnych centier 



 
Merateľný ukazovateľ: 

 2009 2010 2011 
Počet nových kultúrnych centier 0 0 1 

 
Program 07. Vzdelávanie 
 
Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém 
 
Rozpočet programu v tis. EUR 
 

 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 5 927 5 968 6 018 
Kapitálové výdavky 572 495 999 
Výdavky spolu 6 499 6 463 7 017 
 
     Tento program si dáva za cieľ kvalitu a efektívnosť školského systému. Len kvalitné 
a moderné vybavenie škôl a vzdelaní a fundovaní pedagógovia zabezpečia maximálnu efektívnosť 
vzdelávacieho systému. Našim cieľom je vytvoriť priaznivé podmienky na vzdelávanie nielen 
žiakom ale aj pedagógom našich škôl. Ďalej si dávame za cieľ vytvoriť podmienky pre rozvíjanie 
aktivít záujmového vzdelávania prostredníctvom rôznych športových a vzdelávacích krúžkov 
v rámci mimoškolských aktivít alebo prostredníctvom školských klubov. 
 
 
 
Podprogram 07.1 Základné školy 
 
Rozpočet podprogramu v tis. EUR 
 

 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 3 187 3 200 3 230 
Kapitálové výdavky 132 216 913 
Výdavky spolu 3 319 3 416 4 143 
 
     Cieľom podprogramu je vytvoriť maximálne priaznivé podmienky pre vzdelávanie, ktorých 
súčasťou sú aj moderné školské budovy s modernými vyučovacími pomôckami. Mestská časť 
podporuje ďalšie odborné vzdelávanie učiteľov vo vyučovacej  činnosti a odborné vzdelávanie 
riaditeľov v manažérskej oblasti. Podpora smeruje aj do športového a umeleckého rozvoja detí. 
     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. 
Zároveň mestská časť vyčleňuje každoročne približne 190 tis. EUR na dofinancovanie prevádzky 
škôl, zabezpečenie údržby škôl, podporu súťaže Staromestská liga a iných záujmových aktivít. 
     V roku 2009 bude na staromestský rozpočet napojených 6 základných škôl  a dve základné 
školy s materskými školami. Školy budú samostatne hospodáriť s prostriedkami štátneho 
rozpočtu, rozpočtu obce a s príjmami, ktoré získajú podľa zákona o financovaní škôl.     
 



 
Cieľ: Vytvoriť maximálne priaznivé podmienky pre vzdelávanie 
 
Merateľné ukazovatele: 
 2009 2010 2011 
Počet účastníkov vzdelávania učiteľov 
v tvorbe školských vzdel. programov 
- Tvorivá škola 

 
 

50 

 
 

50 

 
 

50 
Počet účastníkov vzdelávania učiteľov 
– FIT učiteľ 

10 10 10 

Počet podporených akcií športového 
a umeleckého rozvoja detí  

 
15 

 
15 

 
15 

      
 
      Kapitálové výdavky majú konkrétny účel a sú smerované na jednotlivé základné školy. 
Výdavky sú postupne rozložené do troch rokov.  
 
Predpokladané výdavky na jednotlivé akcie v tis. EUR: 
 
 2009 2010 2011 
ZŠ Dubová - rekonštr. obvodového plášťa 0 100 830 
ZŠ Grosslingova - rekonštr. telocvične 66 66 0 
ZŠ Hlboká - rekonštr. sociálnych zariadení 66 0 0 
ZŠ Vazovova - rekonštr. sociálnych zariadení 0 50 83 
spolu 132 216 913 
 
 
 
Podprogram 07.2 Materské školy 
 
Rozpočet podprogramu v tis. EUR 
 

 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 1 560 1 580 1 590 
Kapitálové výdavky 420 259 66 
Výdavky spolu 1 980 1 839 1 656 
 
     Cieľom podprogramu je vytvoriť priaznivé podmienky pre predškolskú výchovu detí, ktorých 
súčasťou sú zrekonštruované priestory, postupná obnova interiérového vybavenia a nákup 
didaktických pomôcok. V rámci vzdelávacieho procesu  je cieľom mestskej časti postupná 
internetizácia všetkých materských škôl. Oblasť investícií sa nezaoberá len rekonštrukciou 
a modernizáciou budov, ale aj rekonštrukciou a doplnením hracích prvkov na detské ihriská pri 
materských školách. 
      V roku 2009 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 zariadenia 
sú bez právnej subjektivity, bez vlastných bankových účtov, kde úhrady energií a všetkých 
ostatných výdavkov sú vykonávané prostredníctvom bankových účtov mestskej časti. 



   
Cieľ: Vytvoriť priaznivé podmienky pre predškolskú výchovu  
 
Merateľné ukazovatele: 
 2009 2010 2011 
Počet účastníkov vzdelávania učiteľov 
v tvorbe školských vzdel. programov 
- Tvorivá škola 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

30 
Počet podporených akcií  športového 
a umeleckého rozvoja detí 

 
10 

 
10 

 
10 

Počet MŠ vybavených internetom 15 0 0 
Počítačová gramotnosť riaditeľov MŠ 
– počet účastníkov školení 

10 5 5 

Inovácia hracích prvkov na ihriskách 
– počet zrekonštruovaných ihrísk 

0 3 3 

 
 
     Kapitálové výdavky majú konkrétny účel a sú smerované na jednotlivé materské školy. 
Výdavky sú postupne rozložené do troch rokov.  
 
Predpokladané výdavky na jednotlivé akcie v tis. EUR: 
 2009 2010 2011 
MŠ Šulekova - nadstavba a rekonštr. strechy 222 0 0 
MŠ Gorazdova - rekonštr. strechy 166 166 0 
MŠ Búdková - vybudovanie nového vstupu 17 0 0 
MŠ Tabakova - nákup vybavenia ihriska 15 0 0 
MŠ Timravina - rekonštrukcia telocvične 0 27 0 
Detské ihriská pri MŠ 0 66 66 
spolu 420 259 66 
 
 
 
Podprogram 07.3 Školské jedálne 
 
Rozpočet podprogramu v tis. EUR 
 

 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 780 785 790 
Kapitálové výdavky 20 20 20 
Výdavky spolu 800 805 810 
     
    Cieľom podprogramu je zabezpečiť stravovanie žiakov v jedálňach spĺňajúcich všetky normy 
pre oblasť spoločného stravovania. Pre naplnenie tohto cieľa vyčleňuje mestská časť každoročne 
približne 40 tis. EUR na nákup nového strojového a materiálového vybavenia školských jedální. 
  V roku 2009 sa bude zabezpečovať stravovanie žiakov v 22 školských jedálňach – 8 pri 
základných školách a 14 pri materských školách. 
 



 
 
Cieľ: Zabezpečenie modernizácie školských jedální a skvalitnenie stravovania žiakov 
 
Merateľný ukazovateľ: 
 2009 2010 2011 
Počet nových spotrebičov pre ŠJ 20 20 20 
 
 
 
Podprogram 07.4 Školské kluby 
 
Rozpočet podprogramu v tis. EUR 
 

 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 400 403 408 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 400 403 408 
 
    Program je zameraný na zabezpečenie rozmanitého a zmysluplného trávenia voľného času a na 
podporu športového a umeleckého rozvoja detí prvého stupňa základnej školy. 
 
 
Cieľ: Zabezpečenie rozmanitého a zmysluplného trávenia voľného času 
 
Merateľné ukazovatele: 
 2009 2010 2011 
Počet športových krúžkov 8 8 8 
Počet umeleckých krúžkov 10 10 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program 08. Sociálne služby 
 
Zámer: Komplexná, koordinovaná a účinná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny 
             obyvateľov 
 
Rozpočet programu v tis. EUR 
 

 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 1 906 1 929 1 951 
Kapitálové výdavky 197 2 157 332 
Výdavky spolu 2 103 4 086 2 283 
 
    Cieľom programu je zabezpečiť komplexnú, koordinovanú a účinnú starostlivosť o sociálne 
znevýhodnené skupiny obyvateľov – seniorov, ktorých podiel v obyvateľstve mestskej časti 
neustále stúpa, rodiny s deťmi, obyvateľov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, nesvojprávnych 
obyvateľov a obyvateľov bez domova. Tento cieľ bude mestská časť napĺňať prostredníctvom 
podprogramov, ktoré smerujú ku konkrétnym sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva.  
 
 
Podprogram 08.1 Seniorcentrum 
 
Rozpočet podprogramu v tis. EUR 
 

 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 1 537 1 560 1 580 
Kapitálové výdavky 170 2 157 332 
Výdavky spolu 1 707 3 717 1 912 
 
     Cieľom je zabezpečiť celoročnú komplexnú, kontinuálnu starostlivosť o seniorov, ktorou je 
najmä: stravovanie s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav a špecifiká v stravovaní seniorov, 
bývanie, zaopatrenie – upratovanie, pranie, žehlenie, sprievod na lekárske vyšetrenie, pomoc pri 
nevyhnutných životných úkonoch, poradenstvo, záujmová činnosť. 
     Za splnenie cieľa je zodpovedná rozpočtová organizácia mestskej časti - Seniorcentrum Staré 
– Mesto, ktorá vznikla 1.7.2008 zlúčením Domova dôchodcov, zariadení opatrovateľskej služby, 
denného stacionára – Seniorcentra a terénnej opatrovateľskej služby. V súčasnosti poskytuje 
komplexné služby so zameraním na seniorov v sociálnej núdzi. 
     V oblasti investícií je v priebehu troch rokov plánovaná výstavba nového moderného 
zariadenia sociálnej starostlivosti na mieste materskej školy Dobšinského. 
  
Cieľ: Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov 
 
Merateľné ukazovatele: 
 2009 2010 2011 
Počet občanov umiestnených v DD 70 70 70 
Počet občanov umiestnených v ZOS 42 42 42 
Počet občanov umiestnených v SC 15 15 15 
Počet poberateľov služby TOS 178 178 178 



 
Podprogram 08.2 Kluby dôchodcov 
 
Rozpočet podprogramu v tis. EUR 
 

 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 52 52 52 
Kapitálové výdavky 27 0 0 
Výdavky spolu 79 52 52 
 
    Cieľom mestskej časti je zabezpečiť podmienky pre dôstojný život, možnosti sebarealizácie, 
rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít dôchodcov. Splnenie tohto cieľa zabezpečujú kluby 
dôchodcov. V roku 2009 budú poskytovať služby seniorom štyri kluby dôchodcov – na 
Radlinského, na Karadžičovej, na Záhrebskej a na Gaštanovej. V oblasti kapitálových výdavkov 
sa plánuje rekonštrukcia interiéru klubu dôchodcov na Karadžičovej. 
    
Cieľ: Rozvoj spoločenských aktivít dôchodcov 
 
Merateľné ukazovatele: 
 2009 2010 2011 
Počet klubov 4 4 4 
Počet členov 180 190 220 
 
 
 
Podprogram 08.3 Sociálna pomoc občanom 
 
Rozpočet podprogramu v tis. EUR 
 

 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 51 51 51 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 51 51 51 
 
     Cieľom je zabezpečiť peňažnú a vecnú pomoc na zmiernenie hmotnej a náhlej núdze 
obyvateľov mestskej časti, zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti 
umiestnené v detských domovoch, podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detskom 
domove, zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávnych obyvateľov mestskej časti, zabezpečiť 
pochovanie zosnulého občana bez rodinných príslušníkov a zabezpečiť stravovanie pre občanov 
poberajúcich starobný a invalidný dôchodok. 
 
Cieľ: Zmiernenie hmotnej a náhlej núdze 
 
Merateľné ukazovatele: 
 2009 2010 2011 
Počet poskytnutých dávok 215 220 220 
Počet stravujúcich sa dôchodcov 140 150 160 
Počet podporených detí v DD 8 11 15 



Počet pochovaných občanov 12 14 16 
 
 
Podprogram 08.4 Detské jasle 
 
Rozpočet podprogramu v tis. EUR 
 

 2009 2010 2011 
Bežné výdavky 266 266 268 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 266 266 268 
 
    Cieľom podprogramu je komplexná odborná starostlivosť o deti od 6 mesiacov do 3 rokov 
a súčasne podpora mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce. Cieľ zahŕňa aj zabezpečenie 
zdravého vývinu a zníženie chorobnosti detí a poradenskú činnosť. 
   Mestská časť plánuje dosiahnutie cieľa prevádzkou jaslí na Čajkovského a Hollého ulici spolu 
s kapacitou 70 miest. 
 
Cieľ: Komplexná odborná starostlivosť o deti do 3 rokov 
 
Merateľné ukazovatele: 
 2009 2010 2011 
Počet miest v detských jasliach 70 70 70 
Využitie kapacity 80 % 80 % 80 % 
 



S T A N O V I S K O 
hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k návrhu rozpočtu mestskej 

časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2009, 2010 a 2011 
 

V súlade s §  18f, ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (ďalej 
„rozpočet“) na roky 2009, 2010 a 2011.  

Návrh rozpočtu na roky 2009, 2010 a 2011 (ďalej „viacročný rozpočet“) bol spracovaný v 
súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej „zákon č. 583/2004 
Z. z.“), zohľadňuje ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p., zákona č. 564/2004 Z. z. o 
rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z.n.p. (podľa § 2 výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom 
roku príjmom rozpočtov obcí vo výške 70,3 %), zákona          č. 597/2003 Z. z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné 
súvisiace právne normy. 

V súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. návrh viacročného rozpočtu tvoria: 
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok - rok 2009,  
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2010, 
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na kt. sa zostavuje rozpočet podľa písm. b) - rok 2011,  
rozpočet na rok 2009 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva roky nie sú záväzné, majú len 
orientačný charakter, pričom ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.  
 Návrh rozpočtu vychádza zo schválených legislatívnych úprav, zohľadňuje zavedenie meny 
euro, valorizáciu platov zamestnancov (od 1.1.2009 o 7 %), zvýšené výdavky na tovary a služby 
o mieru inflácie (k 10/2008 priemer 4,6 %) a z vývoja hospodárenia mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto (ďalej „mestská časť“) za predchádzajúce roky. Zahŕňa finančné vzťahy k štátnemu 
rozpočtu - podiely na daniach v správe štátu, dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu 
štátnej správy, výnosy z vlastného majetku, finančné vzťahy k zriadeným právnickým osobám. 
Rozpočet výdavkov je koncipovaný tak, aby prednostne zabezpečoval krytie všetkých záväzkov 
vyplývajúcich z povinností samosprávy.  
 Predloženým návrhom viacročného rozpočtu bola splnená povinnosť uložená obciam v § 
21b novelizovaného zákona č. 583/2004 Z. z. zostaviť programový rozpočet na roky 2009 až 
2011 a v súlade s § 4 ods. 5 obsahuje rozpočet aj zámery a ciele, ktoré bude mestská časť 
realizovať z výdavkov rozpočtu (ďalej „program mestskej časti“). Súčasťou programového 
rozpočtu sú aj aktivity rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mestská časť. 
 Pri tvorbe programového rozpočtu ide hlavne o vytvorenie programovej štruktúry  (tvorba 
programov, podprogramov, prvkov, projektov), formulovanie zámerov a cieľov, vytvorenie 
merateľných ukazovateľov a následné rozdelenie výdavkov rozpočtu do jednotlivých programov, 
podprogramov, prvkov, projektov. 
 Programová štruktúra navrhnutého rozpočtu je tvorená 8 programami, z ktorých každý 
predstavuje súhrn navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok). Niektoré programy sú 
rozdelené na podprogramy so stručným a výstižným názvom, ktoré bližšie špecifikujú tematické 
a výdavkové časti programu a zvyšujú jeho transparentnosť. Komentáre  k jednotlivým 
programom a podprogramom  popisujú náplne a činnosti, ktoré ich zahŕňajú. 
 Každý program obsahuje zámer, ktorý je jasne a stručne formulovaný a vyjadruje budúci 
stav, ktorý chce mestská časť v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou príslušných cieľov 



programov a ich podprogramov. Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu (tovary a služby 
produkované mestskou časťou) alebo výsledku (spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené 
plnením programov). Všetky ciele sú konkrétne naformulované so stanoveným merateľným 
ukazovateľom  – nástroj na hodnotenie a monitorovanie plnenia cieľa, ktorý definuje výsledok 
(informuje o počte), alebo výstup (prezentuje zmenu), ktorý sa má dosiahnuť plnením cieľa.  

Zavedenie programového rozpočtovania neznamená zrušenie platnej štruktúry a obsahu 
rozpočtov územnej samosprávy podľa zákona č. 583/2004 Z. z.. V súlade s § 10 zákona č. 
583/2004 Z. z. je návrh viacročného rozpočtu predložený v členení na bežný rozpočet (bežné 
príjmy a bežné výdavky, stanovená povinnosť zostaviť ho ako vyrovnaný, alebo prebytkový), 
kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, stanovená možnosť zostaviť ho ako 
schodkový, ale za podmienky, že schodok bude možno kryť finančnými prostriedkami obce 
z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom 
bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku) a finančné operácie (vykonávajú sa nimi 
prevody z peňažných fondov obce, realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, nie sú 
súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce).  

Návrh bežného rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet je zostavený 
ako schodkový, pričom tento schodok je krytý z prebytku finančných operácií: 
 
Rozpočet celkom:            (v tis. €) 

Návrh rozpočtu 
Ukazovateľ Rozpočet               

r. 2008 * r. 2009 r. 2010 r. 2011 
Príjmy celkom 18 621,09 17 992 18 023 18 106 
Výdavky celkom 20 135,00 19 224 20 840 18 610 
Hospodárenie MČ: 
prebytok – schodok rozpočtu 

- 1 513,91 - 1 232 - 2 817 - 504 

Bežný rozpočet:            (v tis. €) 
Návrh rozpočtu 

Ukazovateľ Rozpočet               
r. 2008 * r. 2009 r. 2010 r. 2011 

Bežné príjmy celkom 17 159,23 16 992 17 023 17 106 
Bežné výdavky celkom 17 162,55 16 992 17 023 17 106 
Hospodárenie MČ: 
prebytok – schodok rozpočtu 

- 3,32 0 0 0 

Kapitálový rozpočet:            (v tis. €) 
Návrh rozpočtu 

Ukazovateľ Rozpočet               
r. 2008 * r. 2009 r. 2010 r. 2011 

Kapitálové príjmy celkom 1 461,86 1 000 1 000 1 000 
Kapitálové výdavky celkom 2 972,45 2 232 3 817 1 504 
Hospodárenie MČ: 
prebytok – schodok rozpočtu 

- 1510,59 - 1 232 - 2 817 - 504 

Finančné operácie (FO):           (v tis.€) 
Návrh rozpočtu 

Ukazovateľ Rozpočet               
r. 2008 * r. 2009 r. 2010 r.2011 

Príjmové FO celkom 1 513,91 1 232 2 817 504 
Výdavkové FO celkom 0 0 0 0 
Hospodárenie MČ: 
prebytok – schodok rozpočtu 

+ 1 513,91 + 1 232 + 2 817 + 504 

          (* Rozpočet na r. 2008 prepočítaný konverzným kurzom 1 €=30,1260 Sk) 
 



 
 
Bilancia rozpočtu: 
                              r. 2009       r. 2010        r. 2011  
Príjmy celkom:     17 992 tis. €  18 023 tis. €  18 106 tis. € 
Výdavky celkom:   19 224 tis. €  20 840 tis. €  18 610 tis. € 
Finančné operácie celkom:    1 232 tis. €      2 817 tis. €             504 tis. € 
Výsledok:             0 tis. €                      0 tis. €                      0 tis. € 
 

Predložený návrh rozpočtu je spracovaný podľa platnej rozpočtovej klasifikácie schválenej 
Opatrením Ministerstva financií  SR č. MF/010175/204-42 z 8. 12. 2004 v z. n. p., ktorým  sa  
ustanovuje druhová, organizačná  a  ekonomická  klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je 
záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.  
 
Rozpočet príjmov 

Z hľadiska ekonomickej klasifikácie, majú navrhované príjmy na roky 2009, 2010 a 2011 
nasledujúcu štruktúru:   
 
Bežné príjmy: 

                 Bežné príjmy             [tis. €]                   
Rozpočet* Návrh rozpočtu Klasifikácia 

r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 
Vlastné príjmy 13 079,86 13 458 13 474 13 541 
 v tom: Daňové príjmy 8 455,62 9 041 9 061 9 118 

          v tom: podiel na dani FO 6 464,52 6 990 6 990 6 998 
                    miestne dane 1 991,10 2 051 2 071 2 120 
    Nedaňové príjmy 4 031,40 4 070 4 065 4 074 

        v tom: príjmy z podnik. a 
vlastn. majetku                                                     

2 087,89 2 271 2 271 2 271 

   admin.a iné popl. 768,11 764 769 787 
     úroky 179,58 123 113 103 

iné nedaň. príjmy 995,82 912 912 913 
 Príjmy rozpočtových org. 592,84 347 348 349 

Granty a transfery 4 079,37 3 534 3 549 3 565 

Bežné príjmy spolu 17 159,23 16 992 17 023 17 106 
Kapitálové príjmy: 

                 Kapitálové príjmy       [tis. €]                   
Rozpočet* Návrh rozpočtu Klasifikácia 

r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 
Vlastné príjmy 1 461,86 1 000 1 000 1 000 

    Nedaňové príjmy 1 461,86 1 000 1 000 1 000 
        v tom: príjmy z podnik. a 

vlastn. majetku                                                                                            
1 461,86 1 000 1 000 1 000 

Granty a transfery 0 0 0 0 

Kapitálové príjmy spolu 1 461,86 1 000 1 000 1 000 
(* Rozpočet na r. 2008 prepočítaný konverzným kurzom 1 €=30,1260 Sk) 



 
Celkové príjmy rozpočtu na rok 2009 sú navrhované vo výške 17 992 tis. €, z toho bežné 

príjmy - 16 992 tis. € (94,4 % z celk. príjmov) a kapitálové príjmy - 1 000 tis. € . 
Vlastné príjmy rozpočtu (podľa § 5 ods.1 písm. a) až f) zákona  č. 583/2004 Z. z.) sú na 

rok 2009 navrhované vo výške 14 458 tis. €, čo je 80,4 % z celkových navrhovaných príjmov 
mestskej časti na rok 2009, z toho kapitálové príjmy sú vo výške 1 000 tis. €.  

Daňové príjmy tvoria najvýznamnejšiu zložku rozpočtu (50,3 % z celk. príjmov). Sú 
tvorené príjmom z podielu na daniach v správe štátu (podiel na dani z príjmov fyz. osôb), ktorý je 
stanovený zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve, ktorého prerozdeľovanie bude riešené Dodatkom k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy. 
Na rok 2009 je navrhovaný vo výške 6 990 tis. €. 

Ďalším daňovým príjmom sú príjmy z miestnych daní v súlade s návrhom VZN                 
z 9.12.2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto v znení zmien a doplnkov vykonaných VZN č. 7/2005 a                
č. 11/2007, ktoré sú na rok 2009 navrhované vo výške 2 051 tis. €, z ktorých najvyšší objem (89 
%) predstavuje daň za užívanie verejného priestranstva  (1 826 tis. €). 

Nedaňové príjmy na rok 2009 sú navrhované vo výške 5 070 tis. € (28,2 % z celk. 
príjmov), z toho kapitálové príjmy sú vo výške 1 000 tis. € (príjmy z predaja majetku). Bežné 
príjmy sú  tvorené príjmami  z podnikania a  vlastníctva majetku (z prenájmov pozemkov – 564 
tis. €, z prenájmu bytov, nebytových priestorov – 1 560 tis. €), z pohľadávok, z administratívnych 
a iných poplatkov (poplatky za služby, správne poplatky a pokuty),            z úrokov a ostatné 
príjmy (vratky za služby, príjem znižujúci FRB).  

Rizikovými príjmami sú príjmy z podnik. a vlastníctva majetku a daň za užívanie verejného 
priestranstva. Pri stanovení výšky príjmu z prenájmu bytov a nebytových priestorov sa vychádzalo 
zo súčasne platných nájomných zmlúv pri dodržaní platobnej disciplíny nájomníkov a za 
predpokladu prehodnotenia výšok nájomného (Rozhodnutie č. 12/2008 starostu mestskej časti z 
1.7.2008, ktorým sa určujú minimálne sadzby nájomného za prenájom nebytových priestorov 
a pozemkov zverených do správy mestskej  časti).  

Zvlášť sú rozpočtované príjmy rozpočtových organizácií zriadených mestskou časťou  vo 
výške 347 tis. € (1,9 % z celk. príjmov). 

Granty a transfery na rok 2009 tvoria z celkových príjmov 19,6 %. Sú v nich zahrnuté 
dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorými štát prispieva na činnosti prenesené zo štátu na obce, tzv. 
„prenesené kompetencie“ v oblasti školstva (3 000 tis. €), sociálneho zabezpečenia               (300 
tis. €), stavebného poriadku a  matriky, evidencie obyvateľstva, podiel na poplatku za odpad. 
Najvyššia je decentralizačná dotácia na školstvo, ktorá tvorí 84,9 % z grantov a transferov.  
 
Rozpočet výdavkov 
 Podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 195/2003 Z. z. ktorou sa vydáva štatistická 
klasifikácia výdavkov verejnej správy, majú navrhované výdavky na roky 2009, 2010 a 2011 
nasledujúcu štruktúru:  
Bežné výdavky: 

                        Bežné výdavky                [tis. 
€] 
Rozpočet * Návrh rozpočtu Odd. Klasifikácia 

r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 
01 Všeobecné verejné služby 3 681,67 4 108 4 093 4 077 
02 Obrana 44,48 45 45 45 
03 Verejný poriadok a bezpečnosť 178,02 192 166 171 



04 Ekonomická oblasť (cestná doprava) 810,36 863 869 880 
05 Ochrana životného prostredia 1 359,99 1 386 1 388 1 390 
06 Bývanie a obč. vybavenosť 2 461,79 1 396 1 390 1 389 
07 Zdravotníctvo 267,21 286 286 288 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 1 097,36 1 142 1 148 1 158 
09 Vzdelávanie 5 722,63 5 934 5 975 6 025 
10 Sociálne zabezpečenie 1 539,04 1 640 1 663 1 683 

Bežné výdavky spolu 17 162,55 16 992 17 023 17 106 
Kapitálové výdavky: 

                   Kapitálové výdavky           [tis. €] 

Rozpočet * Návrh rozpočtu Odd. Klasifikácia 

r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 
01 Všeobecné verejné služby 393,35 223 0 0 
02 Obrana 0 0 0 0 
03 Verejný poriadok a bezpečnosť 0 0 0 0 
04 Ekonomická oblasť (cestná doprava) 701,32 911 548 0 
05 Ochrana životného prostredia 19,92 50 0 0 
06 Bývanie a obč. vybavenosť 79,00 166 166 0 
07 Zdravotníctvo 0 0 0 0 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 553,67 113 451 173 
09 Vzdelávanie 1 143,53 572 495 999 
10 Sociálne zabezpečenie 81,66 197 2 157 332 

Kapitálové výdavky spolu 2 972,45 2 232 3 817 1 504 
(* Rozpočet na r. 2008 prepočítaný konverzným kurzom 1 €=30,1260 Sk) 
 
Celkové výdavky rozpočtu na rok 2009 sú navrhované vo výške 19 224 tis. €. 
Bežné výdavky na rok 2009 (16 992 tis. €, t. j. 88,4 % z celkových výdavkov) sú 

navrhované vo výške bežných príjmov, čím je dodržaný  § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. 
(povinnosť obce zostaviť bežný rozpočet ako vyrovnaný, alebo prebytkový). Najvyšší podiel 
z celkového objemu bežných výdavkov (34,9 %) predstavujú výdavky na vzdelávanie, z ktorých 
výdavky na základné školy sú vo výške 3 187 tis. € (dotácia zo štátneho rozpočtu 3 000 tis. €). 
Druhými najvyššími sú výdavky na všeobecné verejné služby (24,2 %), z ktorých 3 752 tis. € sú 
výdavky verejnej správy (22,1 %).  

Z rozpočtu mestskej časti sú na rok 2009 navrhnuté dotácie v celkovej výške  23 tis. €. 
V súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. sú rozpočtované na konkrétny účel použitia, 
podliehajú ročnému zúčtovaniu rozpočtu mestskej časti a nezvyšujú jej dlh. Podmienky ich 
poskytovania sú ustanovené vo VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 2/2005 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 

Kapitálové výdavky na rok 2009 (2 232 tis. €, t. j. 11,6 % z celkových výdavkov) sú 
navrhované na základe rozpočtu kapitálových príjmov z predaja majetku (1 000 tis. €) a rozpočtu 
príjmových finančných operácií (1 232 tis. €). V súlade s § 30 zákona č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z. n. p. (obec môže použiť prostriedky Fondu 
rozvoja bývania (ďalej „FRB“) iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu 
infraštruktúry obce) je navrhnuté použitie prostriedkov z FRB na rekonštrukciu komunikácií (713 
tis. € ) a na rekonštrukciu  ZŠ a MŠ (519 tis. €). 



 Výdavky rozpočtu sú rozdelené do jednotlivých programov a podprogramov. Programová 
štruktúra nerozlišuje medzi bežnými a kapitálovými výdavkami, program prezentuje celkové 
výdavky, ktoré súvisia s realizáciou činností v danej oblasti. Počet programov a tvorba 
podprogramov je individuálnym rozhodnutím mestskej časti.  
 Najvyšší objem výdavkov (30,8 %) je vyčlenených na realizáciu Programu 07.Vzdelávanie 
– 5 927 tis. Sk (činnosť ZŠ, MŠ a školských zariadení) a Programu 01. Podpora verejnej správy 
– 4 395 tis. Sk (22,9%), ktorý zahŕňa výdavky na činnosť orgánov miestnej samosprávy, výdavky 
na miestny úrad, matriku, register obyvateľov, pracovnú zdravotnú službu, na ďalšie vzdelávanie 
zamestnancov mestskej časti, členské príspevky do organizácií a  združení, ktorých je mestská 
časť členom, výdavky na voľby, dotácie, za auditorské služby, na  poplatky bankám, za znalecké 
posudky a geometrické plány, na úhradu daní a na debetné úroky. 
 
Finančné operácie 
 Súčasťou rozpočtov na roky 2009, 2010 a 2011 sú finančné operácie. Vykonávajú sa nimi 
prevody z  peňažných fondov, sú súčasťou hospodárenia mestskej časti, ktorá ich vytvára v súlade 
s § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. ako mimorozpočtové a ich hospodárenie je regulované štatútmi 
jednotlivých fondov. Ich zostatky koncom roka neprepadajú a o ich použití rozhoduje miestne 
zastupiteľstvo.  

Finančné operácie sa členia na príjmové a výdavkové  finančné operácie. Na rok 2009 sú 
navrhované príjmy finančných operácií vo výške 1 232 tis. € - prevod z Fondu rozvoja bývania. 

Súčasťou návrhu viacročného rozpočtu mestskej časti je Rozpočet tvorby a použitia 
Fondu rozvoja bývania mestskej časti na roky 2009, 2010 a  2011. 

 Tvorba a použitie Rezervného fondu mestskej časti nadväzuje na výsledok hospodárenia 
za rok 2008 teda po schválení záverečného účtu mestskej časti za rok 2008. 

Predpokladané rozpočty na roky 2010 a 2011 majú orientačný charakter, nie sú záväzné 
a budú spresnené  v návrhoch rozpočtov v danom roku. 
 
Záver 

Predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2009, 2010 a 
2011 je spracovaný v súlade s platnou legislatívou. 
 Programový rozpočet, na rozdiel od klasického, ktorý poskytuje len všeobecnú informáciu 
o použití výdavkov mestskej časti, obsahuje zámery a ciele, ktoré dokumentujú vzťah medzi 
strategickým plánom mestskej časti a vlastným rozpočtom, objem, efektívnosť a kvalitu 
poskytnutých služieb, merateľné ukazovatele výstupov a výsledkov a umožňuje verejnosti získať 
informácie o aktivitách, ktoré bude mestská časť realizovať za verejné zdroje. 

Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. je súčasťou programového rozpočtovania aj 
monitorovanie a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu programov počas roka. 
Monitorovanie sa vykonáva k 30.6. rozpočtového roka, ide o porovnávanie očakávaných hodnôt 
stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných 
výdavkov na plnenie programov so skutočnosťou, výsledky sa spracujú do monitorovacej správy 
a využijú sa na operatívne riešenie zistených nedostatkov. Hodnotenie sa vykonáva k 31.12. 
rozpočtového roka, poskytuje spoľahlivé závery o plnení jednotlivých programov, výsledky sa 
prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu (§ 16 ods. 5 g) zákona č. 
583/2004 Z. z.    

V súvislosti s navrhovanými príjmami je nevyhnutné v priebehu roka 2008 dôsledné 
sledovanie výdavkov, hospodárne, efektívne, účelné a účinné nakladanie s rozpočtovými 
prostriedkami mestskej časti v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 



S ohľadom na možné legislatívne zmeny, ako aj potreby mestskej časti nie je vylúčené, že 
v priebehu roka bude potrebné predložený návrh rozpočtu upraviť. 

Návrh rozpočtu bol zverejnený na 15 dní v mestskej časti obvyklým spôsobom, aby sa 
k nemu mohli občania vyjadriť, čím bola splnená zákonná povinnosť podľa § 9 ods. 3 zákona            
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. (Tabuľková časť návrhu rozpočtu na roky 2009 - 
2011 bola zverejnená na úradnej tabuli a internetovej stránke mestskej časti od 24.11.2008). 

 
Na základe uvedeného odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto schváliť návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
na rok  2009  a návrhy rozpočtov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2010 
a 2011 vziať na vedomie. 

 
V Bratislave, 24. 11. 2008 
Vypracovala: Ing. Paulína Schmidtová 
 


