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Správa k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 
2008 

 
 
    Rozpočet príjmov a výdavkov mestskej časti na rok 2008 schválilo miestne zastupiteľstvo 
11. decembra 2007 uznesením č. 107/2007. 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  498 749 tis. Sk, 
kapitálový rozpočet  s príjmami vo výške  30 270 tis. Sk a výdavkami vo výške 75 298 tis. Sk. 
 
     Schválený rozpočet bol zmenený uzneseniami miestneho zastupiteľstva č. 27/2008, 
56/2008, 72/2008, 99/2008, 113/2008 a 137/2008.  
 
     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 31.12.2008: 
 
 

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

 
 518 049 tis. Sk 
 518 149 tis. Sk 

 
533 239 tis. Sk 
494 494 tis. Sk 

 
102,9 % 
95,4 % 

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

 
44 040 tis. Sk 
89 548 tis. Sk 

 
62 086 tis. Sk 
57 404 tis. Sk 

 
141,0 % 
64,1 % 

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

 
45 608 tis. Sk 

0 tis. Sk 

 
35 174 tis. Sk 

0 tis. Sk 

 
77,1 % 

 
 
      
 
 
     Na plnenie príjmov v priebehu roka má vplyv splatnosť daňových príjmov, 
administratívnych poplatkov a platieb, zmluvne dohodnuté nájomné, spoplatnené úkony 
správneho konania a pod. Priebeh čerpania výdavkov je ovplyvnený ročnými obdobiami 
u verejnoprospešných výdavkov (zimná služba, starostlivosť o zeleň), školskými 
prázdninami, termínom ukončenia výberového konania pri verejnom obstarávaní atď. 
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     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 113 074 20,5 % 
02 Obrana 1 205  0,2 % 
03 Verejný poriadok a bezpečnosť 4 522  0,8 % 
04 Ekonomická oblasť (cestné hospodárstvo) 36 441  6,6 % 
05 Ochrana životného prostredia 40 784  7,4 % 
06 Bývanie a občianska vybavenosť 57 949  10,5 % 
07 Zdravotníctvo 27 399  5,0 % 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 32 195  5,8 % 
09 Vzdelávanie 190 729  34,6 % 
10 Sociálne zabezpečenie 47 600  8,6 % 
 S p o l u 551 898 100,0 % 

 
 
 
      54 % výdavkov bolo realizovaných prostredníctvom účtov mestskej časti spravovaných 
miestnym úradom a jeho zariadeniami, 25 % výdavkov zaúčtovali školy s právnou 
subjektivitou,  13 % VEPOS, 1,6 % Domov dôchodcov, 2 % Staromestská knižnica a 4,4 % 
Seniorcentrum Staré Mesto. 
 
 
 
    Podľa §12 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov má  mestská časť povinnosť v priebehu roka 
sledovať  vývoj hospodárenia podľa rozpočtu  s cieľom  zabezpečiť vyrovnanosť bežného 
rozpočtu ku koncu rozpočtového roka. 
 
     Súhrnný  rozpočtový  výsledok  mestskej časti (vrátane zriadených rozpočtových 
organizácií s právnou subjektivitou) sa  zisťuje    k poslednému dňu  kalendárneho štvrťroka. 
Takto zistený výsledok   za obdobie I. – III. štvrťroka  vytváral  priestor  pre dosiahnutie  
vyrovnaného rozpočtu ku koncu roka  za predpokladu  reálneho naplnenia rozpočtovaných  
príjmov  celkom  a skutočného použitia finančných  prostriedkov na rozpočtované výdavky. 
 
     V IV. štvrťroku  boli  však zaznamenané výrazné disproporcie  v predpokladaných 
príjmoch a  výdavkoch.  K 30. novembru 2009 chýbalo v príjmovej časti rozpočtu  30,0 mil. 
Sk, čo bolo impulzom na limitovanie výdavkov   tak, aby boli zabezpečené  samosprávne 
funkcie a úkony   poskytované  miestnym úradom.  Obmedzením výdavkov na  výplaty  
odmien, následných odvodov, nákupov materiálov a služieb  sa  dosiahla úspora výdavkov  
verejnej správy  na miestnom úrade. 
     Posledný mesiac  roka    predovšetkým  v súvislosti so zavedením  novej meny  pozitívne  
ovplyvnil daňovú disciplínu, zmluvné vzťahy  a ďalšie finančné povinnosti voči mestskej 
časti  tak, že za obdobie  od l.12.2009  do 31.12.2009 boli na účet mestskej časti  pripísané 
príjmy vo výške 45 041 tis. Sk ,  z toho  za posledné dva týždne  24 356 tis. Sk.  
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     Konkrétne  daň z príjmu fyzických osôb  vo výške  11 929 tis. Sk  bola na účet mestskej 
časti v dvoch položkách  pripísaná  29.a 30. 12.2009. Dôsledkom takéhoto vývoja bol 
prebytok bežného rozpočtu  38,7 mil. Sk.  
     Rozsiahlejší  prevod nehnuteľného majetku,  dodržanie zmluvne dohodnutých termínov 
úhrad kúpnej ceny, nezrealizovanie niektorých plánovaných rekonštrukcií  sú odôvodnením 
prebytku  kapitálového rozpočtu a súvisiacich finančných operácií.  
 
 
     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  Záverečný účet mimorozpočtových fondov. 
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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 2008 vynaložila mestská časť na činnosť orgánov miestnej samosprávy 7 612 tis. Sk 
- výdavky súvisiace s rokovaním miestneho zastupiteľstva, mesačné odmeny uvoľneným 
a neuvoľneným poslancom, jednorazové odmeny 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 majetku mestskej časti, 
výkon sociálnych vecí, legislatívne a projekčne pripravoval a vykonával rozvoj mestskej časti 
pomocou územnoplánovacích dokumentov, riadil zariadenia mestskej časti bez právnej 
subjektivity.  
 
Štruktúra vynaložených výdavkov: 
 
 

Mzdy    50 753 tis. Sk 
Odvody do poistných fondov 16 746 tis. Sk 
Náhrada cestovných výdavkov pri tuzemských a zahraničných 
pracovných cestách 

 
      248 tis. Sk 

El. energia, teplo, vodné a stočné 2 087 tis. Sk 
Poštové a telekomunikačné služby 3 014 tis. Sk 
Materiálové výdavky 1 952 tis. Sk 
Dopravné výdavky   476 tis. Sk 
Údržba budovy, výp. techniky, softvéru, telekom. techniky, 
strojov, zariadení 

 
 2 750 tis. Sk 

Všeobecné služby  2 066 tis. Sk 

Externé právne služby, poradenská činnosť  666 tis. Sk 

Odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru  344 tis. Sk 
Príspevok na stravovanie 1 914 tis. Sk 
Odchodné a odstupné 538 tis. Sk 
Ostatné tovary a služby vrátane tvorby sociálneho fondu     1 026 tis. Sk 
S p o l u 84 580 tis. Sk 

   
 
  

     Do aparátu miestneho úradu boli zahrnuté aj výdavky na prenesený výkon štátnej správy 
v oblasti stavebného poriadku, životného prostredia, ŠFRB a školský úrad, na ktoré dostala 
mestská časť dotácie zo ŠR vo výške 2 135 tis. Sk.    
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01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 
 
 
1. Auditorské služby 
 
    Zákon ustanovuje obci povinnosť overiť ročnú účtovnú závierku audítorom. V roku 2008 
bol zmluvne zabezpečený a uhradený nezávislý audit na overenie účtovnej závierky za rok 
2007 s výdavkom 130 tis. Sk. S výrokom audítora je vždy oboznámené miestne zastupiteľstvo 
pri schvaľovaní záverečného účtu. 
 
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 
139 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 a zdaňuje 
príjmy, ktoré sú predmetom dane u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na 
podnikanie. Súčasne je tu účtovaná daň z úrokov pripísaných na účty mestskej časti. Výdavky 
boli vyčíslené na  1 052 tis. Sk.  
 
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 nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, t.j. geometrické zameranie 
a inžinierska činnosť pre potreby majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností, 
odčlenenie parciel, znalecké posudky o hodnote nehnuteľností. 
 
6. Vrátenie správneho poplatku – CBG 
 
    V roku 2005 zaplatila spoločnosť CBG s.r.o. správny poplatok za vystavenie povolenia na 
prevádzku výherných prístrojov. Nakoľko však prišlo k zmene zákona a správne poplatky za 
povolenia začal vyberať Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, musela mestská časť uvedený 
správny poplatok vrátiť. 
 
7. Vrátenie štátnej dotácie z roku 2006 
 
    V mesiacoch máj až september 2008 bola vykonaná Správou finančnej kontroly následná 
finančná kontrola použitia účelových dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu v rokoch 
2003 – 2007. Spolu bolo skontrolované použitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
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vo výške 602 mil. Sk. Kontrolou bolo zistené požitie verejných prostriedkov v rozpore 
s určeným účelom vo výške 482 tis. Sk (prostriedky na revitalizáciu školského dvora ZŠ 
Podjavorinská boli použité na sanáciu budovy školy). Túto dotácia bola mestská časť povinná 
vrátiť spolu s penále do štátneho rozpočtu. 
 
 
01.3.3  Matričná činnosť 

 
     Podľa zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce v znení neskorších predpisov prešiel na mestskú časť Bratislava – Staré Mesto 
od 1.1.2002 výkon matričnej činnosti. Na finančné zabezpečenie tohto preneseného výkonu 
štátnej správy  pre Staré Mesto bola poukázaná decentralizačná dotácia 1 478 tis. Sk, skutočne 
zaúčtované výdavky matriky boli 3 628 tis. Sk. Matričný úrad vyberal  za úkony správneho 
konania poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov. V roku 2008 boli Matričným úradom vybrané do rozpočtu mestskej časti správne 
poplatky v objeme 662 tis. Sk. V tabuľke Záverečný účet sú súčasťou riadku „Správne 
poplatky“.  
     Súčet zdrojov financovania a príjmov z matričnej činnosti bol o  1 488 tis. Sk nižší ako 
výdavky.  
Štruktúra vynaložených výdavkov: 
 
 

Mzdy    2 198 tis. Sk 
Odvody do poistných fondov  748 tis. Sk 
Tovary a služby  682 tis. Sk 
S p o l u 3 628 tis. Sk 

 
  
 
 
01.6.0 Všeobecné verejné výdavky inde neklasifikované 
 

1. Členské príspevky 
 
Členské príspevky boli uhradené nasledovným subjektom: 
 
- Únii miest Slovenska  83 tis. Sk 
- Združeniu miest a obcí Slovenska 149 tis. Sk 
-    Asociácii komunálnych ekonómov   2 tis. Sk  
- Združeniu Malokarpatská vínna cesta 1 tis. Sk 
- Regionálnemu združeniu mestských častí Bratislavy   29 tis. Sk 
- Asociácii pracovníkov ochrany osobných údajov   2 tis. Sk 
- Združeniu hlavných kontrolórov  1 tis. Sk 
- Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy 4 tis. Sk 
 
2. – 5. Dotácie 
       
    Výdavky na dotácie do jednotlivých oblastí sú uvedené v tabuľkovej časti. Všetky dotácie 
menovite schválilo miestne zastupiteľstvo po predchádzajúcom posúdení príslušnej odbornej 
komisie. 
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6. Register obyvateľov 
 
       Kompetencie na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov prešli na mestskú 
časť od 1. júla 2006. Na finančné zabezpečenie tohto preneseného výkonu štátnej správy  pre 
Staré Mesto bola poukázaná decentralizačná dotácia 416 tis. Sk, skutočne zaúčtované 
výdavky boli 951 tis. Sk. Register obyvateľov vybral  za úkony správneho konania poplatky 
podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v sume 
229 tis. Sk. Súčet zdrojov financovania a príjmov z činnosti registra obyvateľov bol o 306 tis. 
Sk nižší ako výdavky.  
 
Štruktúra vynaložených výdavkov: 
 

Mzdy    606 tis. Sk 
Odvody do poistných fondov  193 tis. Sk 
Tovary a služby  152 tis. Sk 
S p o l u 951 tis. Sk 

 
 
02.2.0 Civilná ochrana 
 
     Nedoriešené vzťahy medzi štátom, ktorý je správcom úkrytov civilnej ochrany a obcami, 
ktoré sú vlastníkom väčšiny týchto nebytových priestorov, spôsobujú vlastníkovi ujmu 
spočívajúcu v náraste platieb za správu týchto priestorov a povinnosť vlastníka uhrádzať 
príspevky do fondu opráv, prevádzky a údržby domov úmerne podlahovej ploche priestoru. 
V roku 2008 uhradila mestská časť zo svojho rozpočtu príspevky do fondu opráv spolu vo 
výške  846 tis. Sk, odmenu za správu a za služby 349 tis. Sk a energie vo výške 10 tis. Sk.  
 
 
03.2.0   Požiarna ochrana 
 
     Mestská časť financovala v roku 2008 základné prevádzkové potreby Dobrovoľného 
hasičského zboru na Cintorínskej ulici: 
 
 

El. energia, plyn, voda, spoje, OLO 251 tis. Sk 
Dopravné výdavky 137 tis. Sk 

 
 
03.6.0 Služby verejného poriadku                                 
 
          V roku 2008 bolo v Grassalkovichovej záhrade mestskou časťou Bratislava – Staré 
Mesto zabezpečované jej stráženie spoločnosťou TEMIS Security s.r.o. so sídlom 
v Bratislave, Vrakunská č. 29 na základe zmluvy č. 89/2008 v mesačnom a dennom čase 
podľa rozhodnutia starostu mestskej časti č. 34/2007 o sprístupnení historických záhrad 
verejnosti, takto: 
 
január ,február              - od 10.00 - 18.00 h 
marec, apríl                   - od 10.00 -19.00 h 
máj                                - od 08.00 -20.00 h 
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jún- september              - od 08.00 -22.00 h 
október                         - od 08.00 -20.00 h  
november a december  - od 10.00 - 18.00 h 
 
Pri stanovovaní otváracích hodín záhrady boli zohľadnené požiadavky občanov.  
 
       Súčasťou zmluvných povinností je kontrola neoprávneného vstupu so psom, ochrana 
osôb zdržiavajúcich sa v záhrade voči násilným útokom iných osôb, zamedzovanie 
mimoriadnych udalostí.  
        
     Od 1. augusta 2006 bolo na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto nainštalovaných 
100 ks špeciálnych nádob na psie exkrementy. Ich súčasťou sú papierové sáčky s lopatkou. 
Odvoz a likvidácia odpadu sa vykonáva 2x týždenne v pondelok a štvrtok. Inštaláciu a servis 
zabezpečuje firma VK Servis. Inštalovanie týchto nádob sa v praxi osvedčilo a na základe 
požiadaviek obyvateľov sa uvažuje o zvýšení ich počtu na území mestskej časti Bratislava -  
Staré Mesto.  
 
    Súčasťou tohto funkčného oddielu sú aj výdavky na reguláciu plôch exteriérového sedenia 
pred vybranými zariadeniami poskytujúcimi reštauračné služby. 
 
Štruktúra vynaložených výdavkov: 
 

Strážna služba 706 tis. Sk 
Čistenie nádob na psie exkrementy 595 tis. Sk 
Nákup podest na exteriérové sedenia 2 324 tis. Sk 
Ostatné výdavky  509 tis. Sk 
S p o l u  4 134 tis. Sk 

 
 
 
04.2.1    Veterinárne služby a prevencia 
 
     Vybrané činnosti veterinárnej asanácie v Bratislave zabezpečovalo aj v roku 2008 hlavné 
mesto na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov, na základe ktorej hlavné mesto 
uhrádza zmluvnému partnerovi Sloboda zvierat 50 % výdavkov (odchyt túlavých zvierat, 
likvidáciu uhynutých zvierat a pod), ostatné mestské časti prispievajú podielmi úmernými 
počtu obyvateľov. V roku 2008 prispelo Staré Mesto na celomestské výdavky sumou 100 tis. 
Sk. 
     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 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. Zmluvnému partnerovi bola uhradená suma  596 tis. Sk. 
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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 boli 
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 2008 boli aktivity VEPOSu zamerané predovšetkým na opravy havarijných prepadov 
a výtlkov, na opravu dlažby. Tieto činnosti zabezpečovali na základe zmlúv dodávatelia. 
 
    Opravy výtlkov a údržba komunikácií boli vykonané v úhrnnej sume 5 697 tis. Sk. Opravy 
v historickom jadre si vyžiadali 659 tis. Sk, údržba dopravného značenia 702 tis.Sk a čistenie 
kanalizačných vpustí 27 tis. Sk. 
    Čiastočným zdrojom financovania opráv komunikácií boli sponzorské prostriedky vo výške 
197 tis. Sk. 
 
2. Správa a zimná údržba komunikácií 
 
       Na zabezpečení zimnej služby sa podieľali pracovníci zimného dispečingu (pracovníci 
VEPOSu) a dodávateľ INEXSYS s.r.o., ktorý sa staral o zjazdnosť komunikácií III. a IV. 
triedy a o chodníky v parkoch. 
 
Štruktúra vynaložených výdavkov: 
 

Mzdové náklady, odvody, odstupné 1 710 tis. Sk 
Zimná obsluha a čistenie komunikácií 6 138 tis. Sk 
Posypový materiál 424 tis. Sk 
Odpadové nádoby 338 tis. Sk 
Ostatné výdavky 1 245 tis. Sk 
S p o l u 9 855 tis. Sk 

 
 
3. 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 2008 stočné za komunikácie III. a IV. triedy o rozlohe 
453 769,83 m2  čiastku 5 984 tis. Sk. 
 
 
05.1.0   Nakladanie s komunálnym odpadom 
 
     Zabezpečenie čistenia komunikácií a odvoz odpadu zabezpečovala pre mestskú časť 
rozpočtová organizácia VEPOS prostredníctvom dodávateľa. Na zber veľkorozmerného 
odpadu boli k dispozícii veľkorozmerné kontajnery. Spolu vynaložilo Staré Mesto  výdavky 
na nakladanie s odpadom  vo výške  22 441 tis. Sk.  
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05.6.0   Ochrana životného prostredia 
 
1. Verejná zeleň  
 
     VEPOS zabezpečoval starostlivosť o plochy zelene v centre mesta aj v okrajových 
lokalitách mestskej časti a v Grassalkovichovej a Medickej záhrade. V priebehu roka sa 
starostlivosť o zeleň rozšírila o údržbu vnútroblokových priestorov. V roku 2008 bola 
starostlivosť o verejnú zeleň realizovaná len dodávateľsky. 
  
Štruktúra vynaložených výdavkov: 
 

Mzdové náklady, odvody, odstupné  1 017 tis. Sk 
El. energia, vodné, stočné 1 061 tis. Sk 
Dodávateľská údržba zelene 11 581 tis. Sk 
Nákup rastlinného materiálu 308 tis. Sk 
Údržba a prevádzka fontán 317 tis. Sk 
Ostatné 136 tis. Sk 
S p o l u 14 420 tis. Sk 

 
2.Výsadba a údržba stromov 
 

Z tejto časti rozpočtu boli uhradené nasledovné výdavky realizované referátom životného 
prostredia 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), 

- bolo vyrúbaných 29 ks stromov s nevyhovujúcim zdravotným stavom, orezaných bolo 
446 ks stromov v stromoradiach, vnútroblokoch a iných plochách zelene v správe 
mestskej časti a upravených bolo na týchto plochách 543 krovitých skupín, 

- odstránenie havarijného stavu na cca 30 lokalitách v Starom Meste počas veternej 
kalamity v mesiaci jún 2008, 

- realizácia výsadby na Hviezdoslavovom nám., Blumentálskej ulici, Korabinského ulici, 
Tabakovej ulici, Palárikovej ulici a.i.. Na ďalšiu výsadbu sa pripravili plochy na 
Škarniclovej ulici, Bjornsonovej a Poľnej ulici. 

 
      Na výsadbu a údržbu stromov boli použité aj prostriedky získané zo správnych poplatkov 
za výrub stromov rastúcich mimo lesa vo výške  3 654 tis. Sk. Do nasledujúcich rokov sa 
prenášajú účelovo určené prostriedky na výsadbu a údržbu stromov vo výške 1 250 tis. Sk. 
 
 
06.2.0   Rozvoj obcí 
 
1. Riešenie statickej dopravy 
 
      V roku 2008 boli zrealizované dopravno-inžinierske opatrenia a obstarané projektové 
dokumentácie zlepšujúce možnosti statickej dopravy v zóne s dopravným obmedzením.  
      Vyprojektované a realizované dopravné akcie: 
- projektová dokumentácia vyznačenia parkoviska na účelovej komunikácii pri Legionárskej 
ulici,   
- realizácia dopravného značenia - Rozšírenie zóny 30 v oblasti Nábr. L.  Svobodu – 
Mudroňova,   
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- projektová dokumentácia Panenská ulica - úprava dopravného značenia,    
- realizácia vodorovného dopravného značenia - priechody pre chodcov v zóne s dopravným 
obmedzením,                                          
- realizácia dopr. značenia - "Zóna 30" v zóne s dopravným obmedzením,                                                           
- projektová dokumentácia Rozšírenie počtu parkovacích miest a priechody pre chodcov   
v zóne s dopravným obmedzením,                                                             
- realizácia dopravného značenia - Rozšírenie počtu parkovacích miest a priechody pre 
chodcov v zóne s dopravným obmedzením. 
  
2. Štúdie, územnoplánovacie dokumenty 
 
     Finančné prostriedky tejto časti rozpočtu boli použité na zabezpečenie obstarania: 
územnoplánovacej dokumentácie - 1. etapy: Prieskumy a rozbory pre Územný plán zóny 
Chalupkova (textová aj grafická čas), obstarania územnoplánovacej dokumentácie - 2. etapy: 
Zadanie pre spracovanie Územného plánu zóny Chalupkova.  

 
3., 4. Mobilparking 
 
     Projekt Mobilparking je zameraný na uľahčenie zaplatenia poplatkov za parkovné pre 
vodičov parkujúcich v mestskej časti. Parkovné sa bude uhrádzať prostredníctvom SMS. 
Náklady na zriadenie Mobilparkingu sa pohybujú vo výške 55 mil. Sk (50 % z grantu 
Európskej únie, 45 % zo štátneho rozpočtu a 5 % z rozpočtu mestskej časti). V roku 2008 sa 
zrealizovala druhá etapa v hodnote 12 842 tis. Sk,  z toho spolufinancovanie mestskej časti vo 
výške 642 tis. Sk. 
 
5. Spracovanie plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja 
 
   V roku 2008 si dala mestská časť vypracovať plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja. 
Plán obsahuje ekonomické a sociálne východiská, sociálno-ekonomickú analýzu mestskej 
časti (územno-priestorové charakteristiky, infraštruktúru a životné prostredie, demografickú 
charakteristiku, vzdelávanie, kultúru a občiansku vybavenosť), hlavné faktory rozvoja, 
formulovanie strategických cieľov a priorít. 
 
 
06.6.0   Bývanie a občianska vybavenosť 
 
1. – 3.      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 vyplývajúcim zo zmlúv o spoločenstve alebo 
zo zmlúv o výkone správy.  
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     Referát evidoval k 31.12.2008 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 187 305 352 
prechodne neužívané 55 48 10 
bezprávne a protiprávne obsadené 47 9 1 
vstavby 10 0 0 
s p o l u 299 362 363 

 
 
Prehľad  obecných bytov (vrátane získaných delimitáciou školstva) podľa kategorizácie  
k 31.12.2008: 
 

štandard počet 
l. kategória 120 
2. kategória 70 
3. kategória 36 
4. kategória 63 

 
 
Prehľad o obecných bytoch podľa izbovitosti k 31.12.2008: 
 

veľkosť počet 
1-izbové 134 
2-izbové 88 
3-izbové 52 
4-izbové 9 
5 a viac izbové 6 

 
 
Prehľad o nebytových priestoroch podľa účelu využitia: 
 

účel využitia počet 
obchodné 59 
kancelárske 51 
sklady 34 
kotolne 30 
CO kryty 51 
výmenníkové stanice ZSE, BaT 16 
ateliéry 12 
garáže 36 
predškolské a školské zariadenia 2 
sociálne a lekárske účely 7 
zariadenia mestskej časti 33 
iné 31 
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      Od 1.1.2001 uhrádza mestská časť ako vlastník priestorov na základe zmluvy o finančnom 
režime náklady na služby, od nájomcov vyberá platby spolu s nájomným. V roku 2008 boli 
z rozpočtu mestskej časti uhradené výdavky za služby spojené s užívaním bytov a nebytových 
priestorov v objeme 12 841 tis. Sk. Nájomcovia uhradili za služby 12 734 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.  
       Obecné byty a nebytové priestory spravuje mestská časť prostredníctvom 24 
správcovských firiem a  46 spoločenstiev. Týmto subjektom uhradila v r. 2008 mestská časť 
zmluvne dohodnuté odmeny za správu vo výške  1 123 tis. Sk a príspevky do fondu opráv, 
prevádzky a údržby v objeme 5 000 tis. Sk.  
 
 
4. 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. 
 
 
5. Prevod vlastníctva bytov a nebyt. priestorov 
 
      V roku 2008 pokračoval prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov podľa zákona 
č.182/1993 Z.z.. Za  mestskú časť zabezpečovali prevod dvaja zmluvní partneri –                 
H-PROBYT a Ing. Horárová, ktorým bola uhradená suma 502 tis. Sk. 
 
 
6. Ostatné služby 
 
    Z tejto položky rozpočtu sa uhrádzajú náklady na energie dočasne nevyužívaných 
(neprenajatých) priestorov. 
 
 
7.  Právne služby, súdne poplatky 
 
      V roku 2008 bolo vynaložených 785 tis. Sk na súdne poplatky a 165 tis. Sk na právne 
služby. 
 
 
8. 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. 
 
 
9. Štúdie, posudky 
 
      Výdavky na štúdie a posudky bytov a stavieb nesúvisiace s výstavbou. 
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10. Trhovisko 
 
     Trhovisko na Poľnej ul. spravovala v roku 2008 rozpočtová organizácia VEPOS. Celkové 
výdavky boli 635 tis. Sk.  
 
 
11. Verejné záchody 
 
     Prevádzku 8 verejných záchodov v Starom Meste zabezpečovala na základe zmluvy firma 
INEXSYS s.r.o.. V roku 2008 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 prevádzky.  
 
Štruktúra vynaložených výdavkov: 
 

Mzdové náklady, odvody, odstupné 853 tis. Sk 
El. energia 291 tis. Sk 
Vodné, stočné 190 tis. Sk 
Údržba a prevádzkovanie 3 863 tis. Sk 
Ostatné 35 tis. Sk 
S p o l u 5 232 tis. Sk 

 
 
12. Hospodárska správa VEPOS 
 
     Činnosti rozpočtovej organizácie VEPOS administratívne a technicky zabezpečovalo 10 
zamestnancov. Okrem činností, ktoré sú v tejto správe samostatne hodnotené, VEPOS sa 
vyjadruje k projektovej dokumentácii mestskej časti, odsúhlasuje rozkopávky a iné zaujatie 
verejného priestranstva na spravovaných komunikáciách. 
 
Štruktúra vynaložených výdavkov: 
 

Mzdové náklady, odvody, odstupné 7 791 tis. Sk 
Energie, vodné, stočné 1 001 tis. Sk 
Telekomunikačné a poštové služby 266 tis. Sk 
Materiálové výdavky 147 tis. Sk 
Dopravné výdavky 1 006 tis. Sk 
Údržba 116 tis. Sk 
Ostatné tovary a služby 1 427 tis. Sk 
S p o l u 11 754 tis. Sk 
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07.6.0  Zdravotníctvo inde neklasifikované 
 
Detské jasle 
 
     Mestská časť prevádzkuje jasle na Čajkovského a Hollého ul., ktoré poskytujú 
starostlivosť o deti od 6 mesiacov do 3 rokov.   
Kapacita: 

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

 
Štruktúra vynaložených výdavkov: 
 

Mzdy      3 960 tis. Sk 
Odvody do poistných fondov   1 352 tis. Sk 
Tovary a služby   1 840 tis. Sk 
S p o l u  7 152 tis. Sk 

       
      Priemerný mesačný prevádzkový  výdavok na l dieťa v roku 2008 bol 8 514 Sk, rodičia 
detí uhradili priemerne 4 496 Sk (t.j. 53 %), rozdiel 4 018 Sk (t.j. 47 %) bol uhradený 
z rozpočtu mestskej časti.  
 
      Úhrady za detské jasle sú stanovené vo výške 6 300 Sk pre obyvateľov mestskej časti 
a 7 900 Sk pre ostatných. Stravné je 40 Sk na jedno dieťa a deň. 
 
Príjmy: 

Čajkovského 2 249 tis. Sk 
Hollého 1 528 tis. Sk 
spolu  3 777 tis. Sk 

 
 
08.1.0   Rekreačné  a športové služby 
 
1. Verejné detské ihriská 
 
     V roku 2008 bolo v prevádzke sedem detských ihrísk, ktorých prevádzkovateľom 
a správcom bola 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.  
 
Štruktúra vynaložených výdavkov: 
 

Mzdové náklady, odvody, odstupné  138 tis. Sk 
El. energia, vodné a stočné 56 tis. Sk 
Údržba a prevádzkovanie 1 592 tis. Sk 
Ostatné tovary a služby 434 tis. Sk 
S p o l u 2 220 tis. Sk 
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2. Rekreačný objekt Duchonka 
 
     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 10 tis. Sk pozostávajú z úhrad za el. energiu, vodné a stočné, 
odvoz odpadu, miestne dane. 
 
 
 
08.2.0    Kultúrne služby 
 
1. Miestne kultúrne centrá 
 

Činnosť kultúrnych zariadení mestskej časti aj v súvislosti s novou organizačnou 
štruktúrou bola poznamenaná viacerými zmenami. Jednou z nich bolo zrušenie Miestnych 
kultúrnych centier od mája 2008. Vznikli celky Centrum hudby Zichyho palác, Centrum 
divadla, literatúry a vzdelávania, ktoré zlúčilo MKC Školská 14, MKC Gaštanová a Divadlo 
F7 a Centrum vizuálneho umenia. Vedenie oddelenia kultúry plánovalo vytvoriť miesta 
špičkových odborníkov, najmä z oblasti hudby a divadla. V zmysle nezvyšovania počtu  
pracovníkov pristúpilo k redukcii výkonného a technického personálu. Podstatnou zmenou 
prešiel aj charakter práce vedúcich centier, ktorí sa stali podľa novej štruktúry  správcovia, 
dramaturgovia. 
      Kultúrne zariadenia Mestskej časti Bratislava Staré Mesto splnili všetky základné úlohy, 
prekročili plán príjmov a čerpali výdavky v schválenej výške. Nenaplnili sa však očakávania 
vyprofilovať jednotlivé zariadenia, ako úzko špecializované z oblasti hudby, divadla 
a výtvarného umenia. 
 
Centrum hudby Zichyho palác / Miestne kultúrne centrum Zichyho palác na Ventúrskej 
ulici /  
                                                                          
      Základ  činnosti tohto kultúrneho zariadenia tvorili spoločensko – kultúrne  podujatia pre 
Bratislavčanov a hlavne pre obyvateľov Starého Mesta. Spolupracovalo s nadáciami, 
občianskymi združeniami a klubmi rôzneho zamerania  (SKOI, Konrád - Adenauer- Stiftung, 
Nová Akropolis – kultúrna asociácia, Literárny a hudobný fond a iné) na príprave a realizácii  
seminárov, školení a prednášok, spoločenských stretnutí,  prezentácií kníh, tlačových 
konferencií, odovzdávaní certifikátov. Medzinárodných sympózií sa zúčastnili mnohé 
osobnosti nášho politického a kultúrneho života.  
       V Hudobnom salóne KZ zorganizovalo koncerty, na ktorých účinkovali aj osobnosti 
hudobného sveta, žiaci ZUŠ a študenti VŠMU. V mesačných intervaloch  pripravovalo pre 
160 dôchodcov – jubilantov  slávnostné koncerty. Nezastupiteľné miesto zaujali v zostave 
programu, výchovné koncerty pre žiakov základných škôl.  
       Zariadenie pravidelne poskytlo priestory na stretnutia, prednášky a pod. Jednote 
dôchodcov a zdravotne postihnutým občanov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
Predsálie hudobného salónu  spestrilo zaujímavými výstavami fotografií.  
       V marci  úspešne zrealizovalo týždňové medzinárodné multimediálne podujatie 
„PUZZLE FOR PEACE“ s účasťou žiakov základných škôl v Starom Meste. 
       Výrazným počinom bolo zriadenie Galérie Cypriána Majerníka vo vlastnej réžii v 
priestoroch bývalých kancelárií na druhom poschodí Zichyho paláca. Galéria pripravila a 
zrealizovala 5 výstav, v duchu súčasného umenia.  
      V spolupráci s matričným úradom uskutočnilo slávnostne vítanie detí do života a sobáše.  
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Centrum divadla, literatúry a vzdelávania / Miestne kultúrne centrum na Gaštanovej 
ulici/ 
 
      V roku 2008 KZ Gaštanová 19 pripravilo 99 podujatí pre deti i pre dospelých. Za 
najúspešnejšie detské podujatia možno označiť kombinované, spojené s degustáciou alebo 
praktickými ukážkami, (napr. Zdravie z prírody, Deň v pohybe, Škola správneho dýchania 
ap), výtvarné dielne (Šperky z prírody, Vysnívané leto, Motívy Vianoc...), či zábavné 
(diskotéky, majáles ap.). Medzi veľmi netradičné svojim obsahom, patrili programy pre deti 
so zbytkami sluchu ZŠI Drotárska, napr. Netradičný koncert (vnímanie hudby všetkými 
zmyslami). Naopak už medzi tradičné patrili divadelné predstavenia, literárne programy, 
prednášky a besedy na aktuálne témy, výstavy, mikulášske programy a koncerty, Vianoce pre 
osamelých, Deň matiek a ďalšie. 
      V roku 2008 KZ Gaštanová pripravilo 5 turnusov denných táborov (1 jarný a 4 letné) 
s ponukou  34 programov a 8 celodenných výletov, ktoré navštívilo 185 detí.     
     Súčasťou činnosti KZ Gaštanová sú pohybové a odborné kurzy. 
     V centre pôsobili i rôzne kluby a združenia, napr. Klub astrológie, Klub dôchodcov a 
združenia zdravotne postihnutých. Cielene pre túto skupinu návštevníkov sa otvorili  2 kurzy , 
pre seniorov s  finančným zvýhodnením. 
 
 
Centrum divadla, literatúry a vzdelávania / Miestne kultúrne centrum na Školskej ulici/ 
 
      Kultúrne zariadenie na Školskej v hodnotenom roku pripravilo v spolupráci s Divadlom 
a.ha. a Divadlom Ívery celkom 150 predstavení.  
      KZ Školská 14 našlo priestorové a časové možnosti k nácviku a realizácii Štúdia 
pantomímy. Výsledkom bolo pantomimické predstavenie pre deti v réžii Juraja Benčíka : 
Cirkus Insekt, odpremiérované v rámci programov Kultúrneho leta v Medickej záhrade. 
      Príjemným spestrením boli najmä fotografické výstavy, inštalované vo foyeri počas 
celého roka v mesačných intervaloch. 
      Zariadenie venovalo pozornosť aj ľuďom s rôznym postihnutím: bezbariérový prístup do 
divadelnej sály, štvrťročné stretnutia nepočujúcich a odpremiérovanie divadelného projektu 
slabozrakých detí. Do skladby pohybových aktivít zaraďovalo cvičenia vhodné pre seniorov, 
pre ženy a pre deti. 
       V záujmovo - umeleckej činnosti malo nezastupiteľné miesto Detské baletné štúdio, 
ktorému Mestská časť Bratislava - Staré Mesto vytvára veľmi priaznivé podmienky na 
činnosť a teleso mohlo v rok 2008 osláviť 25 rokov svojej existencie. 
       Úspechy dosiahol dramatický krúžok, ktorý na celoslovenskej súťaži získal Čestné 
uznanie. 
 
 
Centrum divadla, literatúry a vzdelávania / Divadlo F7 na Františkánskom nám. č.7/ 
  
       V priestoroch divadelnej sály nacvičovalo a hralo Divadlo GUnaGU a odpremiérovalo tri 
divácky úspešné predstavenia: Historky z fastfoodu, Žúrka v Londýne, Ginsberg v Bratislave.  
 
 
 
 
 
 
 



 18 

Prehľad podujatí ,počtu  a návštevnosti v tabuľke                                                      
 

 
 
 
Kultúrne leto 
 
      Oddelenie kultúry sa výkonom podieľalo na prípravách a realizácii podujatí 
celomestského charakteru, pod záštitou starostu a na Kultúrnom lete. Podujatia počas letných 
mesiacov majú svoje špecifikum. Realizujú sa väčšinou v exteriéri na Hviezdoslavom 
námestí, na nádvorí Zichyho paláca, v Medickej záhrade. Najväčšej pozornosti verejnosti sa 
tešili divadelné predstavenia na nádvorí Zichyho paláca, cvičenia a letná čitáreň v Medickej 
záhrade a už tradične detské letné tábory na Gaštanovej . Plne obsadená bola už osemnásta v 
poradí Jazzová loď s koncertom Petra Lipu a jeho skupiny, počas plavby z Danubiusu na 
Devín a späť organizovaná KZ na Školskej. Hviezdoslavovo námestie ožilo promenádnymi 
koncertmi pripravenými samostatne oddelením kultúry ale i v spolupráci s Bratislavským 
kultúrnym a informačným centrom. V roku 2008 mestská časť Bratislava -Staré Mesto 
výrazne podporila projekt Musica Viva. 
 
 
 
 
 
 

typ podujatia         počet účasť priemerná 
účasť 

súťaže, prehliadky, festivaly 6 643 108 
výstavy 22 15300 695 
divadelné a scénické predstavenia 261 19582 75 
koncerty 112 6895 62 
školenia, semináre, konferencie 12 710 59 
prednášky, besedy 283 13435 48 
spoločenské stretnutia 26 1800 69 
spoločenská zábava 11 717 65 
detské tábory /turnusov/ 5 185 37 
sobáše 315 28350 90 
vítania detí do života 37 550 55 
blahoželania a pod. pre dôchodcov 82 4670 57 
prezentácie firiem a výrobkov 11 300 27 
jazykové kurzy 49 544 8 
pohybové kurzy 42 989 21 
odborné a praktické kurzy 2 14 7 
zasadnutia poslancov 8 24 3 
kluby 1 12 12 
krúžky a záujmovo - umel. kolektívy 4 95 24 
prenájmy 24 528 22 
iné  41 500 12 
športové podujatia 16 466 29 
Spolu: 1 370 96 309  



 19 

Štruktúra vynaložených výdavkov: 
 

Mzdy   4 158 tis. Sk 
Odvody do poistných fondov 1 413 tis. Sk 
Energia, voda, komunikácie 2 669 tis. Sk 
Materiálové výdavky 526 tis. Sk 
Údržba 304 tis. Sk 
Zmluvné kultúrne podujatia  4 586 tis. Sk 
Poplatky ochranným autorským zväzom 347 tis. Sk 
Propagácia, reklama, inzercia 226 tis. Sk 
Práce na základe dohôd 1 458 tis. Sk 
Ostatné tovary a služby    1 882 tis. Sk 
S p o l u  17 569 tis. Sk 

 
   
 
2. Staromestská knižnica 
 
     Staromestská knižnica je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. 
Jej úlohou 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.  Svoje služby 
poskytuje v centrálnej knižnici na Blumentálskej ul. a v 4 pobočkách – na Karadžičovej, 
Panenskej, Záhrebskej ul. a na Západnom rade a v letných mesiacoch prevádzkuje „letnú 
čitáreň“ v Medickej záhrade s ponukou slovenských denníkov a časopisov, vybraných 
zahraničných novín a časopisov.  
     Staromestská knižnica v roku 2008 registrovala 5 223 používateľov, z toho 3 488 
dospelých a 1 735 detí. Knižnica zaregistrovala spolu 359 tis. výpožičiek. Knižničný fond bol 
doplnený o 3 827 kníh, celkový stav knižničného fondu je 125 347. Knižnica zorganizovala 
180 výchovno-vzdelávacích podujatí. Podujatia boli hlavne zamerané na podporu čítania 
u detí a mládeže. 
     Staromestská knižnica získala dve dotácie zo štátneho rozpočtu z grantového programu 
Exlibris v celkovej výške 270 tis. Sk na nákup knižničného fondu a obnovu počítačového 
vybavenia.  
     Chod knižnice zabezpečovalo 20 zamestnancov (prepočítaný stav) s priemerným 
mesačným platom 16 827,- Sk. 
 
Štruktúra vynaložených výdavkov: 
 

Mzdy   4 242 tis. Sk 
Odvody do poistných fondov 1 420 tis. Sk 
Energie, voda, komunikácie 709 tis. Sk 
Knihy, časopisy, noviny 973 tis. Sk 
Ostatné materiálové výdavky 406 tis. Sk 
Údržba 475 tis. Sk 
Nájomné 366 tis. Sk 
Práce na základe dohôd 65 tis. Sk 
Ostatné služby a tovary 610 tis. Sk 
S p o l u 9 266 tis. Sk 
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3. Publikačná činnosť 
 

V súčasnosti je pozastavená akákoľvek publikačná činnosť.  
 

4. Pisztoryho palác 
 
     V budove  Pisztoryho  paláca je zámer mestskej časti vytvoriť nové kultúrne centrum – 
Centrum vizuálneho umenia. V roku 2008 sa uhrádzali len výdavky na prevádzkové náklady. 
 
5. 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.   
 
6. 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). 
 
7. Európska hudobná akadémia Bratislava - Schengen 
 
      Mestská časť je zakladateľom neinvestičného fondu Európska hudobná akadémia 
Schengen – Bratislava, ktorej poskytla príspevok vo výške 100 tis. Sk. 
 
      
 
09.    Š k o l s t v o 
 
    Činnosť základných škôl je preneseným výkonom štátnej správy, štát zabezpečuje 
financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenie havarijných situácií. 
Finančné prostriedky boli prideľované zriaďovateľom podľa typu škôl a podľa počtu žiakov 
v jednotlivých školách. 
 
Pre základné školy Starého Mesta boli stanovené limity: 
- mzdový normatív              22 217 Sk/žiak 
- prevádzkový normatív        6 842 Sk/žiak 
 
Prevádzkový normatív pozostával z troch častí – z normatívu na teplo 4 059 Sk, na výchovno-
vzdelávací proces 828 Sk,  na prevádzku 1 622 Sk a z normatívu na ďalšie vzdelávanie 
učiteľov 333 Sk. 
 
      Školy sú oprávnené získavať ďalšie zdroje určené zákonom č. 597/2003 Z.z. 
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 
predpisov a o získané príjmy prekročiť schválené rozpočtové limity na bežné výdavky. 
Konkrétne ide o príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou 
starostlivosťou v školských zariadeniach (tzv. „školné“), príjmy z prenájmu učební, 
telocviční, príspevky a dary od právnických a fyzických osôb a príjmy z podnikateľskej 
činnosti školských jedální. 
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      Ministerstvo školstva schválilo dňa 19.6.2008 s platnosťou od 1.9.2008 príspevok na 
predškolskú výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú  1 rok pred plnením povinnej školskej 
dochádzky. Výška príspevku na výchovu a vzdelávanie mesačne na jedno dieťa  bola 369 Sk. 
Mestská časť dostala príspevok na 337 detí. Na rok 2008 boli zaslané finančné prostriedky 
z Ministerstva školstva v sume 497 412 Sk. 
 
 
1. Základné školy 
 
     V roku 2008 bolo na staromestský rozpočet napojených 8 základných škôl s právnou 
subjektivitou, z toho boli dve základné školy s materskými školami. Školy samostatne 
hospodárili s prostriedkami štátneho rozpočtu, rozpočtu obce a s príjmami, ktoré získali podľa 
zákona č. 597/2003 Z.z.  
 
Prehľad čerpania finančných prostriedkov: 
 
š k o l a prostriedky zo 

ŠR 
prostriedky 
mestskej časti 

prostriedky 
z príjmov školy 

zdroje školy 
spolu 

ZŠ Dubová 7 669 tis. Sk 774 tis. Sk 204 tis. Sk 8 647 tis. Sk 
ZŠ Grösslingová 7 616 tis. Sk 1 016 tis. Sk 343 tis. Sk 8 975 tis. Sk 
ZŠ Hlboká 12 001 tis. Sk 26 tis. Sk 140 tis. Sk 12 167 tis. Sk 
ZŠ Jelenia 14 043 tis. Sk 25 tis. Sk 9 tis. Sk 14 077 tis. Sk 
ZŠ Jesenského 7 872 tis. Sk 759 tis. Sk 267 tis. Sk 8 898 tis. Sk 
ZŠ Mudroňova 11 211 tis. Sk 66 tis. Sk 619 tis. Sk 11 896 tis. Sk 
ZŠ Škarniclova 12 158 tis. Sk 430 tis. Sk 719 tis. Sk 13 307 tis. Sk 
ZŠ Vazovova 17 347 tis. Sk 33 tis. Sk 323 tis. Sk 17 703 tis. Sk 
ZŠ Lazaretská 
S p o l u 

0 
89 917 tis. Sk 

265 tis. Sk 
3 394 tis. Sk 

0 
2 624 tis. Sk 

265 tis. Sk 
95 935 tis. Sk 

 
 
Využitie kapacity a náklady na prevádzku základných škôl: 
 

š k o l a kapacita počet  
žiakov 

využitie 
kapacity 

náklad  
1 žiak / rok 

ZŠ Dubová 475 224 47,1 % 38 602 Sk 
ZŠ Grösslingová 375 225 60,0 % 39 888 Sk 
ZŠ Hlboká 375 346 92,3 % 35 164 Sk 
ZŠ Jelenia 384 */284 73,9 % 41 895 Sk 
ZŠ Jesenského 475 208 43,7 % 42 778 Sk 
ZŠ Mudroňova 450 352 78,2 % 33 795 Sk 
ZŠ Škarniclova  550 371 67,4 % 35 864 Sk 
ZŠ Vazovova 675 526 77,9 % 54 808 Sk 
S p o l u ZŚ 3 759 2 536 67,5 % 37 829 Sk 
*/ ZŠ Jelenia navštevuje 284 žiakov, z toho je  35 integrovaných žiakov, na ktorých je 
normatív 2,5, t.j. prepočítaný počet žiakov je 336 
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Medziročný vývoj počtu zapísaných žiakov dokumentuje, že v časovom slede 
predchádzajúcich  8 rokov klesol počet žiakov základných škôl v Starom Meste o 1 520. 
 

Školský rok Počet žiakov ZŠ 
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 
2008/2009 2 536 

 
 
2. Materské školy 
 
     V roku 2008 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 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 prevádzku*/ na  

1 dieťa / rok 
MŠ Beskydská 7 44 43 2 98 % 10 255 Sk 
MŠ Búdková 21 69 65 3 94 % 6 569 Sk 
MŠ Dobšinského 2 40 20 1 50 % 11 600 Sk 
MŠ Ferienčíkova 12 45 37 2 82 % 9 297 Sk 
MŠ Gorazdova 6 69 65 3 94 %  10 430 Sk 
MŠ Karadžičova 51 89 66 3 74 % 8 681 Sk 
MŠ Kuzmányho 9 65 64 3 98 % 8 578 Sk 
MŠ Malá 6 45 46 2 102 % 6 956 Sk 
MŠ Medená 24 69 55 3 80 % 8 763 Sk 
MŠ Myjavská 20 44 40 2 91 % 8 225 Sk 
MŠ Radlinského 53 69 39 2 57 % 10 666 Sk 
MŠ Špitálska 49 40 38 2 95 % 16 289 Sk 
MŠ Šulekova 35 89 91 4 102 % 15 121 Sk 
MŠ Tabakova 10 69 68 3 99 % 4 559 Sk 
MŠ Timravina 6 69 80 4 116 % 14 225 Sk 
MŠ 29. augusta 6 85 76 4 89 % 5 329 Sk 
MŠ Vazovova 16 68 64 3 94 % 9 344 Sk 
MŠ pri ZŠ Grösslingova 80 71 4 89 % 8 718 Sk  

MŠ pri ZŚ Škarniclova 39 36 2 92 % 6 444 Sk 
S p o l u MŠ 1 187 1 064 52 90 % 9 485 Sk 

*/ len prevádzkové náklady (bez mzdových nákladov) 
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Celkové náklady za rok 2008 na jedno dieťa v MŠ boli 43 975 Sk. 
 
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 
2008/2009 1 064 

     
 
 
3. Školské jedálne 
 
      V roku 2008 zabezpečovalo stravovanie žiakov 22 školských jedální – 8 pri základných 
školách a 14 pri materských školách. Celkové náklady na školské jedálne boli v roku 2008 vo 
výške 22 958 tis. Sk. 
 
 
4. Školské kluby 
 
      Školské kluby sú určené žiakom prvého stupňa základnej školy. Celkové výdavky boli  
13 816 tis. Sk, z toho príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s hmotnou starostlivosťou v školských kluboch  2 672 tis. Sk.  
 
 
5. Údržba 
 
    Bežnú údržbu škôl a školských zariadení zabezpečoval centrálne miestny úrad. Všetky 
prostriedky vyčlenené na údržbu boli z rozpočtu mestskej časti. 
 
 

základná škola náklady na údržbu 
ZŠ Dubová 103 tis. Sk 
ZŠ Grösslingová 51 tis. Sk 
ZŠ Hlboká 114 tis. Sk 
ZŠ Jelenia 0 tis. Sk 
ZŠ Jesenského 109 tis. Sk 
ZŠ Mudroňova 506 tis. Sk 
ZŠ Škarniclova 133 tis. Sk 
ZŠ Vazovova 10 tis. Sk 
S p o l u 1 026 tis. Sk 
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materská škola náklady na údržbu 
MŠ Beskydská 67 tis. Sk 
MŠ Búdková 23 tis. Sk 
MŠ Dobšinského 18 tis. Sk 
MŠ Ferienčíkova 13 tis. Sk 
MŠ Gorazdova 139 tis. Sk 
MŠ Karadžičova 30 tis. Sk 
MŠ Kuzmányho 128 tis. Sk 
MŠ Malá 86 tis. Sk 
MŠ Medená 92 tis. Sk 
MŠ Myjavská 104 tis. Sk 
MŠ Radlinského 5 tis. Sk 
MŠ Špitálska 61 tis. Sk 
MŠ Timravina 0 tis. Sk 
MŠ Tabakova 79 tis. Sk 
MŠ 29. augusta 5 tis. Sk 
MŠ Vazovova 153 tis. Sk 
Nákup posypového materiálu 7 tis. Sk 
S p o l u 1 010 tis. Sk 

 
 
 
09.5.0   Ďalšie vzdelávanie 
 
     V tejto časti boli rozpočtované a účtované výdavky na zvyšovanie odbornosti 
zamestnancov miestneho úradu a poslancov mestskej časti prostredníctvom kurzov, školení 
a seminárov. Usporiadateľským agentúram boli uhradené výdavky spolu 204 tis. Sk. 
 
 
10.2.0   S t a r o b a 
 
1. Domov dôchodcov 
 
      Domov dôchodcov Staré Mesto  na Podjavorinskej ul. č. 6 bol samostatnou rozpočtovou 
organizáciou mestskej časti s právnou subjektivitou, ktorá bola  Miestnym zastupiteľstvom 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na zasadnutí dňa 1.apríla 2008 uznesením č. 32/2008 
s účinnosťou k 30. júnu 2008 zrušená a súčasne s účinnosťou od 1. júla 2008 bola zriadená 
rozpočtová organizácia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto s názvom Seniorcentrum Staré 
Mesto, so sídlom na Podjavorinskej ulici 6, 811 03 Bratislava, ktorá je univerzálnym právnym 
nástupcom a na ktorú prešli všetky práva a záväzky, ako aj všetky zmluvné vzťahy zrušenej 
rozpočtovej organizácie. 
      Domov dôchodcov Staré Mesto s kapacitou 70 miest bol zariadením sociálnych služieb 
pre seniorov v prevažnej miere zo Starého Mesta, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku 
a pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú im 
nemôže zabezpečiť rodina ani poskytovanie opatrovateľskej služby.  
      K 30.06.2008 bolo v domove 70  obyvateľov, z toho bolo 43   úplne bezvládnych, 18 
prevažne a 7 čiastočne bezvládnych. Dvaja boli pozbavení spôsobilosti na právne úkony. 
Počet žiadostí o umiestnenie v domove k 30.06.2008 bol 35, z toho z MČ Staré Mesto 25. 
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    Prevádzka domova  bola financovaná v prevažnej miere z rozpočtu mestskej časti, ďalším 
zdrojom financovania bola dotácia zo štátneho rozpočtu poskytnutá Ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR a finančné dary od právnických a fyzických osôb  
 
    
Výdavky domova dôchodcov za obdobie od 1.1.2008 do 30.6.2008: 
 

Platy a platové náležitosti 4 235 tis. Sk 
Poistné 1 445 tis. Sk 
Energie, voda, komunikácie 788 tis. Sk 
Potraviny 1544 tis. Sk 
Ostatné materiálové výdavky 337 tis. Sk 
Dopravné výdavky 41 tis. Sk 
Rutinná a štandardná údržba 171 tis. Sk 
Nájomné za prenáj.zariad. 25 tis. Sk 
Ostatné tovary a služby 378 tis. Sk 
Bežné transfery (náhr.PN, odchodné...) 39 tis. Sk 
S p o l u 9 003 tis. Sk 

 
     
    Percento využitia kapacity zariadenia (bez prihliadnutia na neprítomnosť z dôvodu 
hospitalizácie a dočasnej neprítomnosti obyvateľov) - 98,97 %. 
Priemerné náklady na l klienta a mesiac 21 187 Sk, na 1 klienta a deň 702,– Sk, priemerná 
mesačná úhrada od 1 klienta bola 6 017,– Sk. 
    Nepretržitú prevádzku domova zabezpečovalo v priemernom prepočítanom stave 39,8 
zamestnancov. 
 
 
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 v znení neskorších predpisov boli ku dňu 1.7.2002 
delimitované z Okresného úradu Bratislava I na hlavné mesto SR Bratislavu 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 boli zariadenia delimitované do organizačnej štruktúry 
miestneho úradu pod oddelenie sociálnych vecí. Dňom 1.7.2008 boli zariadenia opätovne 
delimitované na novú rozpočtovú organizáciu mestskej časti Seniorcentrum Staré Mesto. 
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 do 30.6.2008: 
 

Mzdy     2 537  tis. Sk 
Odvody do poistných fondov  849  tis. Sk 
Tovary a služby  1 892  tis. Sk 
S p o l u 5 278  tis. Sk 
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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 boli zariadenia delimitované do organizačnej 
štruktúry miestneho úradu pod oddelenie sociálnych vecí. Dňom 1.7.2008 bola činnosť TOS 
opätovne delimitované na novú rozpočtovú organizáciu mestskej časti Seniorcentrum Staré 
Mesto. 
     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 do 30.6.2008: 
 

Mzdy      2 973 tis. Sk 
Odvody do poistných fondov   1 004 tis. Sk 
Tovary a služby   644 tis. Sk 
S p o l u  4 621 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 boli zariadenia delimitované do organizačnej štruktúry miestneho úradu pod 
oddelenie sociálnych vecí. Dňom 1.7.2008 bolo zariadenie opätovne delimitované na novú 
rozpočtovú organizáciu mestskej časti Seniorcentrum Staré Mesto. 
 
Štruktúra vynaložených výdavkov do 30.6.2008: 
 

Mzdy     466 tis. Sk 
Odvody do poistných fondov   155 tis. Sk 
Tovary a služby   312 tis. Sk 
S p o l u  933 tis. Sk 

 
5. Kluby dôchodcov 
 
      V roku 2008 poskytovali služby seniorom štyri kluby dôchodcov – na Radlinského, na 
Karadžičovej, na Záhrebskej a na Gaštanovej. 
 
Štruktúra vynaložených výdavkov: 
 

Mzdy      411 tis. Sk 
Odvody do poistných fondov   128 tis. Sk 
Tovary a služby   610 tis. Sk 
S p o l u  1 149 tis. Sk 
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6. Seniorcentrum Staré Mesto 
 
    Seniorcentrum Staré Mesto  na Podjavorinskej ul. č. 6 je samostatnou rozpočtovou 
organizáciou mestskej časti s právnou subjektivitou, ktorá bola  Miestnym zastupiteľstvom 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na zasadnutí dňa 1.apríla 2008 uznesením č. 32/2008 
s účinnosťou od 1.7.2008 zriadená ako nástupnícka organizácia zrušenej organizácie Domov 
dôchodcov Staré Mesto (s účinnosťou k 30. júnu 2008).  
    Seniorcentrum Staré Mesto je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou napojenou 
na rozpočet obce a je zriadená na zabezpečenie odbornej sociálnej, technickej a materiálnej 
pomoci v oblasti sociálnych služieb pre občanov – seniorov mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto a zabezpečuje: 
 
1. prevádzku zariadení sociálnych služieb  

- domova dôchodcov (DD) 
- zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) 
- zariadenia s denným pobytom (ZDP) 

2. poskytuje pre seniorov sociálne služby: 
 - opatrovateľsku službu v byte občana (TOS) 
 - prepravnu službu 
 - jedáleň pre dôchodcov  
 - stredisko osobnej hygieny 
 - práčovňu 
3. zabezpečuje pre občanov v rámci komplexnej a kontinuálnej starostlivosti: 
 - stravovanie, 
 - bývanie, 
 - zaopatrenie a ďalšiu starostlivosť na základe dohody medzi občanom a štatutárnym  

  orgánom organizácie najmä: poradenstvo 
     záujmovú činnosť 
     kultúrnu činnosť 
     rehabilitačnú starostlivosť 
     psychoterapeutickú starostlivosť, 
- nevyhnutnú pomoc v byte občana, 
- kontakt so spoločenským prostredím a individuálnu prepravu, 
- podmienky na: záujmovú a kultúrnu činnosť 
     udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity 

   zabezpečenie osobnej hygieny vrátane prania osobného šatstva. 
4. sociálne služby poskytuje občanom, ktorí: 
 - sú poberateľmi starobného dôchodku a pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú   

sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú im nemôže zabezpečiť rodina ani  
poskytovanie  

              opatrovateľskej služby, alebo 
 - pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečení: 
              nevyhnutných životných úkonov, 
   nevyhnutných prác v domácnosti, 
              kontaktu so spoločenským prostredím, 
              individuálnej prepravy, alebo 
 - poskytovanie starostlivosti v organizácii potrebujú z iných vážnych dôvodov. 
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Sociálne služby a s nimi súvisiace činnosti v bodoch 2 a 3 ako starostlivosť v organizácii sa 
poskytujú občanom: celoročne, 

          týždenne 
          denne 
          prechodne. 

Prevádzka domova  bola financovaná v prevažnej miere z rozpočtu zriaďovateľa, 
ďalším zdrojom financovania je dotácia zo štátneho rozpočtu na dofinancovanie prevádzky 
zariadení opatrovateľskej služby a finančné dary  od právnických a fyzických osôb poskytnuté 
domovu dôchodcov. 
 
Výdavky Seniorcentra za obdobie od 1.7.2008 do 31.12.2008 v tis. Sk: 
 

 spolu DD ZOS TOS ZDP 
Platy a platové náležitosti 12421 4861 2959 4109 492 
Poistné 4226 1652 998 1408 168 
Energie, voda, komunikácie 1060 649 339 31 41 
Potraviny 3265 1956 1044 194 71 
Ostatné materiálové výdavky 692 324 221 91 56 
Dopravné výdavky 156 60 13 83 0 
Rutinná a štandardná údržba 119 101 17 0 1 
Nájomné za prenáj.zariad. 29 29 0 0 0 
Ostatné tovary a služby 1431 503 366 385 177 
Bežné transfery (náhr.PN, odchodné...) 60 39 8 10 3 
Bežné výdavky spolu 23459 10174 5965 6311 1009 

 
     
    Percento využitia kapacity jenotlivých zariadení (bez prihliadnutia na neprítomnosť 
z dôvodu hospitalizácie a dočasnej neprítomnosti obyvateľov): 
Domov dôchodcov - 98,91 % 
Zariadenia opatrovateľskej služby – 83,06 % 
Priemerné náklady na l klienta a mesiac: 
Domov dôchodcov    25.155,– Sk 
ZOS      28.754,– Sk 
ZDP                                                                26.827,– Sk 
Priemerné náklady klienta TOS a hod.      154,– Sk  
 
Priemerná mesačná úhrada od 1 klienta: 
Domov dôchodcov     7.685,– Sk 
ZOS                  7.103,– Sk 
TOS          451,– Sk 
ZDP       2.992,– Sk. 
     

Nepretržitú prevádzku Seniorcentra Staré Mesto zabezpečovalo v priemernom 
prepočítanom stave 132,1 zamestnancov, z toho: 
Domov dôchodcov         39,3 
ZOS           26,1 
ZDP             5,7 
TOS           60,0 
rozvoz stravy pre ZOS, TOS                                1,0. 
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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). 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. S účinnosťou od 
1.11.2008 bol uznesením č. 96/2008 zrušený DOR a starostlivosť o obyvateľov prebrala  
nezisková organizácia Maják nádeje n.o. 
      
V roku 2008 boli zaúčtované výdavky súvisiace s činnosťou tohto zariadenia v nasledovnej 
výške: 

Energie, voda, komunikácie 368 tis. Sk 
Materiálové výdavky 4 tis. Sk 
Ostatné služby a tovary 84 tis. Sk 
S p o l u 456 tis. Sk 

 
 
10.7.0   Sociálna pomoc občanom 
 
1. Pochovanie zomrelých na trovy obce 
 
     Mestská časť zabezpečila v roku 2008 pochovanie  zomrelých občanov na území mestskej 
časti – väčšinou osôb bez prístrešia a osamelých dôchodcov. Výdavky spolu 164 tis. Sk boli 
znížené o prijaté náhrady uplatnené v dedičskom konaní  - 9 tis. Sk.  
 
2. Dávky sociálnej pomoci 
 
     Mestská časť poskytovala jednorázové sociálne výpomoci na základe VZN č. 9/2005 a od 
1.8.2008 účinného VZN č. 5/2008. Najväčšou skupinou žiadateľov boli nezamestnaní občania 
a osoby v dôchodkovom veku. Mestská časť v roku 2008 vyplatila sociálne dávky v celkovej 
sume 624 tis. Sk. 
     Stravovanie dôchodcov s príspevkom mestskej časti bolo 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 bol vo výške 10,- alebo 25,- Sk na 
lístok a od 1.8.2008 vo výške 15,- alebo 30,- Sk (VZN 5/2008). 
    Terénna opatrovateľská služba a občianske združenie Svätý Jakub zabezpečuje rozvoz 
obedov pre odkázaných občanov do domácností. 
   Na príspevok na stravu pre dôchodcov bolo vyčerpaných 249 tis. Sk. 
 
3. Dávky pre deti v hmotnej núdzi 
 
      Na základe  Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 3950/2004-II/1 
boli v roku 2008 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. 
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Daňové príjmy 
 
Podiel na dani z príjmov fyzických osôb 
 
     Od 1.1.2005 prešla reforma verejnej správy do etapy fiškálnej decentralizácie, cieľom 
ktorej bolo posilniť autonómiu územnej samosprávy. Fiškálna decentralizácia sa týka 
financovania originálnych kompetencií, ktoré už nie sú financované zo štátneho rozpočtu, ale 
z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (materské školy, školské kluby detí, školské jedálne, 
terénna opatrovateľská služba). Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu 
dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov 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 koeficientom 
veľkostným kategórií obcí, 
40 % podľa počtu žiakov základných umeleckých škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 
5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov. 
 
    V roku 2008 bol podiel na dani z príjmov fyzických osôb zvýšený o výpadok dane 
z nehnuteľnosti vo výške 69,3 mil. Sk 
 
 
Daň za psa 
 
     Správca dane k 31.12.2008 evidoval 1 730 psov, z toho na 307 sa vzťahovalo oslobodenie 
od daňovej povinnosti podľa VZN č. 8/2004 o miestnych daniach v znení zmien a doplnkov, 
pretože ich majitelia sú držiteľmi preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. 
Ďalších 483 majiteľov psov bolo oslobodených od platenia dane z dôvodu poberania 
starobného alebo invalidného dôchodku ako jediného príjmu a boli vlastníkmi  iba jedného 
psa. 
     Za psa s výcvikom základnej poslušnosti sa platila daň vo výške 600,- Sk/rok, vycvičených 
psov bolo zaregistrovaných 221. Právnické osoby prihlásili spolu 21 psov, za ktorých ročná 
sadzba činila 12 000,- Sk. Ročná sadzba dane za ostatných psov bola 1 200,- Sk alebo 240,- 
Sk pre fyzické osoby, ktorých jediným príjmom je starobný alebo invalidný dôchodok. 
     V roku 2008 bola daň vyrubená v celkovej výške 1 304 244,- Sk a úhrady boli 
uskutočnené vo výške 1 217 499,- Sk, z toho 3 752,- Sk bolo vymožených v exekučnom 
konaní.  
 
 
Daň za predajné automaty 
 
     V roku 2008 mestská časť zaevidovala 12 daňovníkov, ktorí  priznali prevádzkovanie 
celkom 97 ks predajných automatov umiestnených na miestach verejnosti prístupných, za 
ktoré sa platila daň vo výške 5000,- Sk ročne. Predajné automaty umiestnené mimo miest 
verejnosti prístupných sme od 1.1.2008 nemohli zdaňovať z dôvodu novelizácie zákona 
o miestnych daniach, čo spôsobilo pokles príjmov na tejto dani v porovnaní s rokom 2007 
o 657 tis. Sk. 
     Daň bola prijatá vo výške 268 416,- Sk.  
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Daň za nevýherné hracie prístroje 
 
     V roku 2008 bolo evidovaných na tejto dani 7 daňovníkov, pričom priznaných bolo spolu 
15 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 36 000,- Sk.  
 
 
Daň za vjazd do historickej časti mesta 
 
     Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov umožnil obciam vyberať daň za vjazd 
a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Mestská časť vybrala daň vo výške 
4 727 tis. Sk. 
 
Daň za vjazd do historickej časti mesta počet príjem v Sk 
obyvatelia 74 162 060 
právnické osoby 47 3 090 250 
fyzické osoby  39 256 230 
ZŤP    24      5 256 
sobáše  532   266 000 
jednorazové    1 326      911 249 
organiz. Magistrátu, MiÚ    104      4 450 
diplomati  157   31 400 
kultúra 231 0 
spolu 2 534 4 726 895 
 
 
Daň za užívanie verejného priestranstva 
 
     Správca dane v roku 2008 vyrubil daň za užívanie verejného priestranstva 1 178 
daňovníkom v celkovej výške 59 650 162,- Sk nasledovne: 
 
spôsob užívania verejného priestranstva počet predpis v Sk 
zariadenie staveniska 261 21 627 167 
exteriérové sedenie 120 15 698 869 
vyhradené parkovacie miesto (mimo zóny)  214 13 831 511 
vyhradené parkovacie miesto - ZŤP    66      111 980 
rozkopávky  280   3 091 564 
umiestnenie reklamného zariadenia    40      770 033 
ambulantný predaj    43      590 327 
ostatné  154   3 928 711 
  
 Úhrady boli prijaté vo výške 58 481 945,45 Sk, z toho  nedoplatky vymožené v exekučnom 
konaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobia činili  819 514,40 Sk.         
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Nedaňové príjmy 
 
Príjmy z prenájmu bytov, nebyt. priestorov a pozemkov 
 
    Z prenájmu obecných bytov získala mestská časť do rozpočtu príjem 6 640 tis. Sk, 
z prenájmu nebytových priestorov  37 287 tis. Sk, z prenájmu stavieb, pozemkov a záhrad  
8 317 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 6 091 469 80 6 640 
Nebyty,stavby, 
pozemky, záhrady 

 
45 495 

       
83 

 
26 

 
45 604 

S P O L U 51 586 552 106 52 244 
 
                                                                                                                                                                                                                             
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 desiatich rokoch je účtovný stav 
pohľadávok z činnosti zrušenej SaÚD 19,4 mil. Sk, ich reálna vymožiteľnosť je odhadnutá, na 
úrovni do 18 %. Objem príjmov z tohto zdroja medziročne klesá, viď nasledujúci vývoj: 
 

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 
rok 2008 999 tis. Sk 
spolu 88 369 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 
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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 2008 
vymožených z protokolárne prevzatých pohľadávok 757 tis. Sk. Nízke napĺňanie tohto príjmu 
spôsobuje nekonanie súdov v podaných žalobách.  
 
Podielové domy 
 
     Referát ekonomiky zmluvných vzťahov  k 31.12.2008 evidoval 27 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 2008 prijala mestská časť príjmy z podielových domov vo výške 
3 495 tis. Sk, uhradila výdavky 528 tis. Sk. Na účtoch podielových domov boli ponechané 
zmluvne dohodnuté finančné prostriedky na opravy v úhrnnej sume 855 tis. Sk. 
 
Príjmy od správcovských spoločností 
 
     V roku 2008 boli vysporiadané mandátne zmluvy o zabezpečení výkonu správy so 
spoločnostiami H-PROBYT spol. s r.o., Staromestská, a.s. a AB správcovská, a.s.. Príjmy zo 
správy obecných domov predstavovali hodnotu 1 791 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 2008 bol na účet mestskej časti uskutočnený odvod 253 tis Sk. 
 
Správne poplatky 
 
    Za úkony správneho konania vybrala mestská časť v roku 2007 správne poplatky v úhrnnej 
výške 7 398 tis. Sk.  
 
Pokuty 
 
     Miestny úrad vybral do rozpočtu mestskej časti pokuty v sume 5 558 tis. Sk za porušenie 
všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a za priestupky spáchané v mestskej časti. 
 
Príjmy za obradné siene 
 
    V obradných sieňach Zichyho paláca sa uskutočňujú v súčinnosti s matričným úradom  
sobáše. 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 568 tis. Sk. 
 
Príjmy za ZOS, TOS, Seniorcentrum, DOR, Detské jasle, MKC 
 
     Túto položku rozpočtu tvoria príjmy za jednotlivé zariadenia mestskej časti, ktoré majú 
z hľadiska rozpočtovej klasifikácie charakter administratívnych poplatkov a platieb. 
 



 34 

Kreditné úroky z vkladov 
 
     Kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia po zdanení  boli pripísané v úhrnnej 
výške 181 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 695 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 opatrení 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 25 do 100 mil. Sk, úročené boli individuálne dojednanými úrokovými 
sadzbami zodpovedajúcimi aktuálnej situácii na medzibankovom trhu. Výnos prijatý do 
rozpočtu predstavuje 4 657 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 2008 boli z rozpočtu mestskej časti uhradené výdavky za služby spojené 
s užívaním bytov a nebytových priestorov v objeme 12 841 tis. Sk.  
       Nájomcovia uhradili za služby 12 734 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 2008 
boli výdavky spolu v sume  8 913 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. 
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Granty a transfery 
 
Decentralizačná dotácia – ŠFRB 
 
      Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku ŠFRB bola poukazovaná mestskej 
časti z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Mestská časť prijala dotáciu vo 
výške 247 tis. Sk, z toho na mzdy a odvody  217 tis. Sk a tovary a služby  30 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 44 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 719 tis. Sk. 
 
Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie 
 
     Dotácia na sociálne zabezpečenie pozostávala z dotácie na zariadenia opatrovateľskej 
služby vo výške 9 000 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 2008 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 2008 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 79 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 2008 prijatá decentralizačná dotácia 
spolu  90 531 tis. Sk.  
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Decentralizačná dotácia na matriku 
 
     Podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy 
na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 154/1994 Z.z. 
o matrikách v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 608/2007 Z.z. o štátnom rozpočte 
na rok 2008 poukázalo Ministerstvo financií SR prostredníctvom Obvodného úradu 
v Bratislave mestskej  časti  Bratislava - Staré Mesto  decentralizačnú dotáciu na vedenie 
matrík pre rok 2008 v sume  1 478 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 2008 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 povinnosť hlavného mesta SR Bratislavy 
poskytnúť mestským častiam dotáciu určenú na zabezpečenie služieb 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 2 319 tis. Sk  
 
Dotácia z EÚ – projekt Mobilparking 
 
    Na projekt Mobilparking prijala mestská časť dotáciu z Ministerstva hospodárstva SR vo 
výške 12 200 tis. Sk 
 
 
Príjmy rozpočtových organizácií 
 
VEPOS 
 
     VEPOS do rozpočtu mestskej časti odviedol príjmy z prenájmu pozemkov, budov a garáží 
a za prenájom dopravných prostriedkov  v sume 10 980 tis. Sk. Z tejto čiastky príjem od 
Bratislavskej parkovacej služby predstavuje 8 106 tis. Sk. 
 
Domov dôchodcov 
 
      Príjmy domova dôchodcov tvorili poplatky za služby, stravné a dary v celkovej výške 2 
895 tis. Sk. 
 
Staromestská knižnica 
 
      Príjmy z vlastnej činnosti knižnice (členské poplatky, zápisné) boli vo výške 279 tis. Sk. 
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Seniorcentrum Staré Mesto 
 
      Príjmy Seniorcentra Staré Mesto tvorili poplatky za služby domova dôchodcov, ZOS, 
TOS, Seniorcentra, stravné a dary v celkovej výške 5 881 tis. Sk. 
 
 
 
Nerozpočtované príjmy 
 
Príjmy za ZŠ a MŠ 
 
      Príjmy škôl a školských zariadení pozostávajú z príjmov vyberaných od rodičov na 
čiastočnú úhradu nákladov materských škôl a školských klubov, 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 verejnoprospešné účely a opravu 
dlažby v historickom jadre.  
 
Prehľad prijatých daroch: 
 

Darca Suma 
PR Richter 100 000,- 
Slovegra s.r.o. 100 000,- 
BigBoard Slovensko s.r.o. 50 000,- 
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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 2008 boli vykonané plánované rekonštrukčné práce a stavebné úpravy miestneho 
úradu - úpravy kancelárskych priestorov s príslušnou infraštruktúrou, rekonštrukcia  
sociálnych priestorov a komunikačných priestorov, rozvody a inštalácia klimatizácie - v sume 
8 811 tis. Sk.  Na zlepšenie vybavenosti miestneho úradu a výmenu zastaraných technických 
zariadení boli zakúpené kopírovacie stroje a softvér.  
       
04.5.1.2 Cestná doprava 
 
    Na tomto oddieli rozpočtu boli plánované a realizované nasledovné rekonštrukcie 
komunikácií v správe mestskej časti:  
 

1. Sanácia  svahu  - Šulekova ulica - 1. etapa stavby, realizácia oporného  múra v dĺžke 
300 m, rekonštrukcia  verejného osvetlenia ,  vyhotovenie PD-plynovod, 

 
2. Rekonštrukcia a rozšírenie  vstupnej  časti  Kráľovské údolie -  rekonštrukcia 

povrchu a úprava križovatky  miestnej  komunikácie Kráĺovské údolie, 
 

3. Sanácia  svahu  - Vlčkova  ulica -2. etapa stavby, realizácia oporného  múra v dĺžke 
18 m, rekonštrukcia, premiestnenie stĺpa – nosiča  energetického vedenia,  

  
4. Spomaľovací  prvok  na Jesenského ulici - geodetické zameranie,  vyhotovenie 

projektovej  realizačnej  dokumentácie, realizácia spomaľovacieho  prahu miestnej 
komunikácie na Jesenského ulici, 

 
5. Spomaľovací  prvok - vyvýšená križovatka  Jelenia  ulica - Palárikova ulica  - 

geodetické zameranie,  vyhotovenie projektovej  realizačnej  dokumentácie, realizácia 
spomaľovacieho  prahu  miestnej komunikácie na Jelenej  ulici, 

 
6. Spomaľovací  prvok -   Jelenia  ulica  - geodetické zameranie,  vyhotovenie 

projektovej realizačnej  dokumentácie, 
 

7. Spomaľovací  prvok -   Kúpeľná – Palackého   ulica  - geodetické zameranie,  
vyhotovenie projektovej realizačnej  dokumentácie, 

 
8. Rekonštrukcia Hrebendovej  ulice – geodetické zameranie,  vyhotovenie projektovej   

dokumentácie  pre územné  rozhodnutie,  
 
9. Odvodnenie Donovalovej  ulice - geodetické zameranie,  vyhotovenie realizačnej 

projektovej   dokumentácie,  
 
10. Rekonštrukcia Sokolskej ulice - geodetické zameranie,  vyhotovenie realizačnej 

projektovej   dokumentácie, 
 

11. Rekonštrukcia komunikácie  na Hrebienku - geodetické zameranie,  vyhotovenie  
projektovej   dokumentácie v 2 variantoch pre územné  rozhodnutie.  
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05.6.0 Vybudovanie studne na úžitkovú vodu 
 
      Z dôvodu úspory finančných prostriedkov plánuje vybudovať mestská časť vlastnú studňu 
na úžitkovú vodu, ktorá bude slúžiť na polievanie zelene. V roku 2008 bol realizovaný  
prieskumný vrt, ďalšia činnosť je naplánovaná na r. 2009. 
 
 
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 
 
1. Proj. dokum. a výstavba ubytovne  
 
     Investičná akcia nebola zahájená z dôvodu, že nebol definitívne určený vhodný pozemok 
na výstavbu. 
 
2. Odstránenie čiernych stavieb  
 
     Táto položka rozpočtu zostala nečerpaná, nakoľko nebolo vydané rozhodnutie  
o odstránení stavby, kedy by výkon rozhodnutia  zabezpečovala mestská časť. 
 
3. Rekonštrukcia garsoniek - Grősslingová 
 
     Boli realizované stavebné a rekonštrukčné práce dvoch garsoniek, modernizácia kúpeľní, 
výmena okien, nová elektroinštalácia 
 
 
07.6.0 DJ a MŠ Javorinská – proj. dokum. a rekonštrukcia 
 
        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. V roku 2007 bola spracovaná overovacia štúdia a v roku 2008 sa 
uskutočnila komplexná rekonštrukcia objektu, ktorý bude slúžiť ako materská škola.  
 
 
08.1.0 Detské ihriská 
 
     Kapitálové prostriedky boli použité na rekonštrukciu detského ihriska v areáli MŠ 
Javorinská. 
 
 
08.   Výdavky kultúry 
 
 
Staromestská knižnica 
 
      Staromestská knižnica zakúpila z kapitálových prostriedkov farebný kopírovací stroj a 
datavideoprojektor. Zároveň zabezpečila výstavbu altánku v Medickej záhrade pre letnú 
čitáreň. 
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Revitalizácia Pisztoryho paláca 
 
      Zámerom mestskej časti bola komplexná rekonštrukcia Pisztoryho paláca na Štefánikovej 
a vytvorenie nového kultúrneho centra. V roku 2008 bola vyhotovený len prípravná 
a projektová dokumentácia zámeru na obnovu pamiatky. 
 
 
09. Š k o l s t v o 
 
1. 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 308 tis. Sk. 
 
2. Rekonštrukcie ZŠ a MŠ 
 
Základné školy : 
 
ZŠ Mudroňova – rekonštrukcia plochej strechy a bleskozvodu, dokončená len asi 1/3  
z dôvodu neskorého začiatku realizácie, dokončenie v r. 2009, 
 
ZŠ Mudroňova – realizácia vnútroareálového chodníka a bezbariérového vstupu, 
 
ZŠ Vazovova – 2. etapa rekonštrukcie elektroinštalácií a slaboprúdu, 
 
ZŠ Grosslingova – rekonštrukcia sociálnych zariadení pri oboch telocvičniach – ukončenie 
v roku 2009, 
 
ZŠ Dubová – rekonštrukcia plochej strechy za finančnej spoluúčasti Telefonica O2 Slovakia,      
 
ZŠ Jesenského – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie. 
 
 
Materské školy : 
 
MŠ Timravina  – rekonštrukcia skladu špinavej bielizne na WC na umyváreň detí, 
 
MŠ Šulekova – obstaranie realizačnej proj. dokumentácie na nadstavbu a rekonštrukciu,  
 
MŠ Búdková – rekonštrukcia kotolne a rozvodov ústredného kúrenia a následné stavebné 
úpravy sociálnych zariadení,  
 
MŠ Búdková – zabezpečenie proj. dokumentácie nového vstupu do areálu MŠ a súvisiaca 
inžinierska činnosť  realizácia naplánovaná na r. 2009, 
 
MŠ Karadžičova – hracie prvky a oplotenie záhrady priľahlej k MŠ, 
 
MŠ Gorazdova – proj. dokumentácia na rekonštrukciu strechy. 
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3. ZŠ Mudroňova – vrátenie vloženej investície 
 
      ZŠ Mudroňova prenajímala časť učební Súkromnému gymnáziu Esprit, ktoré investovalo 
do rekonštrukcie priestorov svoje finančné prostriedky. V júni 2007 bola uzavretá dohoda 
o ukončení nájmu, súčasťou ktorej bola aj dohoda o vrátení vložených investícií. Vrátená bola 
suma 443 tis. Sk. 
 
 
10.2.0  Staroba – zariadenia sociálnych služieb 
 
1. Domov dôchodcov 
 
    Domov dôchodcov zakúpil z kapitálových prostriedkov sterilizátor.  
 
2. Seniorcentrum Staré Mesto 
 
      Seniorcentrum  zakúpilo z kapitálových prostriedkov polohovateľné postele do zariadení 
opatrovateľskej služby. 
 
3. Rekonštrukcia klubu dôchodcov 
 
       V roku 2008 boli realizované úpravy interiéru vo vstupnej časti KD na Karadžičovej 1. 
 
4. Proj. dokum. a výstavba ZSS 
 
      Zatiaľ bola dodaná len projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. 
 
5. Domov dôchodcov – výdavky z darov 
 
    Z peňažných darov poskytnutých domovu dôchodcov  bola  zakúpená elektrická sklopná 
panvica do kuchyne. 
 
 
 
Príjmy z predaja nehnuteľného majetku 
 
    Príjmy z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta v správe mestských častí sa delili 
v pomere 45 % pre mestskú časť, ktorá predaj realizovala a 55 % pre hlavné mesto. 
 
    Z celkových príjmov, ktoré  predstavovali hodnotu 61 807 757,- Sk je 10 položiek s výškou 
kúpnej ceny do 500 tis. Sk.  
 
Plnenia nad 500 tis. Sk: 
- domová nehnuteľnosť – ul. Laurinská, schválené uznesením č. 9/08, prijatý podiel  

kúpnej ceny  3 600 tis. Sk,  
- pozemok – ul. Korabinského, schválené uznesením mestského zastupiteľstva  
      č. 61/08, prijatý podiel kúpnej ceny  1 847 tis. Sk,  
- pozemok – ul. Jedlíkova, schválené uznesením č. 60/08, prijatý podiel kúpnej  

ceny  8 140 tis. Sk,  
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- záhrada,pozemok – ul. Svetlá, schválené uznesením č. 80/08, prijatý podiel kúpnej  
ceny  10 243 tis. Sk,  

- pozemok, záhrada, stavba – ul. Srnčia, schválené uznesením č. 75/08, prijatá časť  
      z podielu kúpnej ceny  891 tis. Sk,  
- pozemok, záhrada, zastavaná plocha, stavba – ul. Sklenárska, schválené uznesením 
      č. 79/08, prijatý podiel kúpnej ceny  12 371 tis. Sk,  
- pozemok, záhrada, zastavaná plocha - ul. Šafránova-Srnčia, schválené uznesením 
      č. 76/08, prijatý podiel kúpnej ceny  5 346 tis. Sk, 
- pozemok, zastavaná plocha – ul. Dunajská, schválené uznesením č. 140/08, prijatý  
      podiel kúpnej ceny  2 937 tis. Sk,   
- pozemok, záhrada, zastavaná plocha - ul. Šafránova-Srnčia, schválené uznesením 
      č. 78/08, prijatý podiel kúpnej ceny  5 707 tis. Sk,   
- pozemok, záhrada, zastavaná plocha - ul. Šafránova-Srnčia, schválené uznesením  
      č. 77/08, prijatý podiel kúpnej ceny  1 876 tis. Sk,   
- pozemok, záhrada, zastavaná plocha - ul. Šafránova-Srnčia, schválené uznesením  
      č. 78/08, prijatý podiel kúpnej ceny  5 707 tis. Sk,   
- pozemok, záhrada, zastavaná plocha - ul. Šafránova-Srnčia, schválené uznesením 
      č. 77/08, prijatý podiel kúpnej ceny  1 876 tis. Sk,   
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III. ZÁVERE ČNÝ ÚČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ 
 
Príjmové finančné operácie 
 
    Príjmové finančné operácie tvorí prevod z fondu rozvoja bývania a prevody účelovo 
určených príjmov z predchádzajúceho rozpočtového roka. 
 
 
 
 

IV. ZÁVERE ČNÝ ÚČET REZERVNÉHO FONDU 
 
     Počiatočný stav rezervného fondu k 1. januáru bol 29 608 tis. Sk, tvorbu a použitie 
rezervného fondu schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 99/2008. Položkovité 
použitie prostriedkov fondu je vyčíslené v tabuľke Záverečný účet rezervného fondu mestskej 
časti za rok 2008.   Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2008 je  26 240 tis. Sk. 
 
 
 
 
V.  ZÁVEREČNÝ ÚČET FONDU ROZVOJA BÝVANIA 
 
     Plán tvorby a použitia fondu rozvoja bývania schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením 
č. 107/2007, zmeny uznesením č. 56/2008 a 137/2008. 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  21 
807 tis. Sk (v sume 31 944 tis. Sk je aj nedoplatok 10 137 tis. Sk za rok 2007, ktorý bol 
prevedený na FRB až v roku 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 2008 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 2008.  
     Stav fondu rozvoja bývania k 31.12.2008 je 97 018 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. 
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VI.  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 1 828 453 402 401 1 019 871 
I. Dlhodobý nehmotný majetok 16 611 14 008 2 603 
 v tom:    
 softvér 16 611 14 008 2 603 
II. Dlhodobý hmotný majetok 1 325 131 388 393 936 738 
 v tom:    
 - pozemky 651 513 0 651 513 
 - umelecké diela a zbierky 2 498 0 2 498 
 - stavby 482 787 353 887 128 900 
 - hnuteľné veci 38 390 30 319 8 071 
 - dopravné prostriedky 4 545 4 187 358 
 - obstaranie dlhodobého hmot.majetku 145 398 0 145 398 
III. Dlhodobý finan čný majetok 80 530 0 80 530 
 v tom:    
 - vklady v obchodných spoločnostiach    80 530 0 80 530 
B. OBEŽNÝ MAJETOK 406 140 0 406 140 
I. Zásoby 420 0 420 
II.  Zú čtovanie medzi subjektami ver. správy 89 386 0 89 386 
 v tom:    
 - odvod príjmov RO do rozp. zriaďovateľa 409 0 409 
 - zúčtovanie transferov 88 643 0 88 643 
 - ostatné zúčtovanie 334 0 334 
III. Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 
IV. Krátkodobé pohľadávky 90 314 0 90 314 
 v tom:    
 - poskytnuté prevádzkové preddavky 93 0 93 
 - pohľadávky z nedaňových príjmov 76 423 0 76 423 
 - pohľadávky z daňových príjmov 13 418 0 13 418 
 - pohľadávky voči zamestnancom 126 0 126 
 - iné pohľadávky 254 0 254 
V. Finančné účty 210 020 0 210 020 
 v tom:    
 - pokladnica 0 0 0 
 - ceniny 72 0 72 
 - bankové účty 209 948 0 209 948 
VI. Poskytnuté návratné f. výpomoci dlhodobé 0 0 0 
VII. Poskytnuté návratné f. výpomoci krátkod. 16 000 0 16 000 
C. Časové rozlíšenie 41 0 41 
 v tom:    
 - náklady budúcich období 41 0 41 
 MAJETOK  (AKTÍVA)   SPOLU 1 828 453 402 401 1 426 052 
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 P A S Í V A    
A. VLASTNÉ IMANIE   1 410 879 
III. Výsledok hospodárenia   1 410 879 
 v tom:    
 - nevysporiadaný výsledok z min. rokov   1 164 289 

 - výsledok hospodárenia za účtovné obdobie   246 590 

B. Záväzky   14 898 
I. Rezervy   5 268 
III. Dlhodobé záväzky   142 
IV. Krátkodobé záväzky   9 488 
 v tom:    
 - dodávatelia                                             1 196 

 - záväzky voči zamestnancom                  72 

 - iné záväzky                                             8 220       

V.  Bankové úvery a prijaté výpomoci   0 

C. Časové rozlíšenie   275 
 v tom:    

 - výnosy budúcich období   275 

 PASÍVA CELKOM   1 426 052 
 
    V tabuľke Bilancia aktív a pasív je zachytený všetok majetok, ktorý nebol protokolárne 
zverený rozpočtovým organizáciám mestskej časti.  
 
 
 
 

VII.   Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej časti 
 
       Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  k 31.12.2008 nie je 
zaťažené úverom, ukazovateľ dlhovej služby sa nevyhodnocuje. 
        

 
 
VIII. Preh ľad o poskytnutých zárukách 
 
      Mestská časť neprevzala záruku za úver pre fyzickú alebo právnickú osobu. 
 
  
 
 

IX. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
     Podnikateľskú činnosť podľa živnostenského alebo obchodného zákonníka nevykonáva 
žiaden zo subjektov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 


