
   MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 

S T A N O V I S K O 
 

hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k  návrhu záverečného účtu 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2008 

 
V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 369/1990 Zb.“) predkladám odborné stanovisko k návrhu 
záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2008 (ďalej len „návrh 
záverečného účtu“).  

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. 
p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z.z.“), zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 
(ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“), zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy. 

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) postupovala podľa § 16 
ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom 
hospodárení súhrne spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 citovaného zákona 
finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným rozpočtovým 
organizáciám,  založeným právnickým osobám (obchodné a neziskové organizácie), fyzickým 
osobám a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu, finančné vzťahy 
k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy.  

Návrh záverečného účtu podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. obsahuje údaje 
o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 cit. zákona (bežné príjmy a bežné výdavky, 
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie) v súlade s rozpočtovou klasifikáciou 
schválenou Opatrením Ministerstva financií  SR č. MF/010175/204-42 z 8. 12. 2004 v znení 
neskorších predpisov, ktorým  sa  ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná  klasifikácia  a  
ekonomická  klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. 
 

Finančné hospodárenie mestskej časti sa v roku 2008 riadilo: 
1. Rozpočtom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008 (ďalej „rozpočet“) 

schváleným uznesením miestneho zastupiteľstva č. 107/2007 z 11.12.2007. 
2. Úpravami rozpočtu (§ 14 zákona č. 583/2004 Z. z.), ktoré boli schválené uzneseniami   

miestneho zastupiteľstva mestskej časti: 
I.   zmena rozpočtu  -  Uznesenie č. 27/2008 z 1.4..2008  

       II.  zmena rozpočtu  -  Uznesenie č. 56/2008 z 13.5.2008 
       III. zmena rozpočtu  -  Uznesenie č. 72/2008 z 24.6.2008 
       IV. zmena rozpočtu  -  Uznesenie č. 99/2008 zo 16.9.2008 
       V.  zmena rozpočtu  -  Uznesenie č. 113/2008 zo 4.11.2008 
       VI. zmena rozpočtu  -  Uznesenie č. 137/2008 z 9.12.2008 
 
Rozpočet celkove:                  (v tis. Sk) 

 Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpanie rozp. 
Príjmy celkove 529 019 562 089 595 326 
Výdavky celkove 574 047 607 697 551 899 
Výsledok hospodárenia 
(prebytok /schodok rozpočtu) 

- 45 028 - 45 608 43 427 
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Bežný rozpočet:                  (v tis. Sk) 
 Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpanie rozp. 

Bežné príjmy  498 749 518 049 533 239 
Bežné výdavky  498 749 518 149 494 494  
Výsledok hospodárenia 
(prebytok /schodok rozpočtu) 

0 -100 38 745 

Kapitálový rozpočet:                  (v tis. Sk) 
 Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpanie rozp. 

Kapitálové príjmy  30 270 44 040 62 087 
Kapitálové výdavky  75 298 89 548 57 405 
Výsledok hospodárenia 
(prebytok /schodok rozpočtu) 

- 45 028 - 45 508 4 682 

Finančné operácie (FO):                 (v tis. Sk) 
 Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpanie rozp. 

Príjmové FO  45 028 45 608 35 174 
Výdavkové FO  0 0 0 
Zostatok finančných operácií 45 028 45 608 35 174 

 
Hospodárenie mestskej časti v roku 2008 dokumentuje nasledujúca tabuľka (v tis. Sk): 

Názov položky 
Rozpočet  
[tis. Sk] 

Čerpanie 
[tis. Sk] 

Plnenie 
[%] 

PRÍJMY ROZPO ČTU, z t.:  562 089 595 326 105,9 
- bežné príjmy  518 049 533 239 102,9 
- kapitálové príjmy 44 040 62 087 141,0 
VÝDAVKY ROZPO ČTU, z t.:  607 697 551 899 90,8 
- bežné výdavky 518 149 494 494 95,4 
- kapitálové výdavky 89 548 57 405 64,1 
Bežný rozpočet (výsledok hospod. – prebytok/schodok) - 100 38 745 - 
Kapit. rozpočet (výsledok hospod. – prebytok/schodok) - 45 508 4 682 - 
Finančné operácie príjmové  45 608 35 174 77,1 
Finančné operácie výdavkové 0 0 - 
Finančné operácie (výsledok hosp. z finančných operácií) 45 608 35 174 - 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA  
(prebytok/schodok rozpočtu spolu) 

- 45 608 43 427 - 

 
 Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 
č. 583/2004 Z. z. je prebytok rozpočtu mestskej časti vo výške 43 427 tis. Sk.  
 Mestská časť vyčerpala v r. 2008 všetky účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu 
z rozpočtu EÚ, a preto zistený prebytok rozpočtu nie je potrebné upravovať (vylúčiť z prebytku 
rozpočtu nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v r. 2008) podľa § 16 ods. 6 
zákona č. 583/2004 Z. z. 

Prebytok rozpočtu je podľa § 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. kladný rozdiel medzi 
príjmami rozpočtu a výdavkami rozpočtu.  Pod príjmami a výdavkami rozpočtu obce sa rozumie 
súčet bežných a kapitálových príjmov a súčet bežných a kapitálových výdavkov; súčasťou príjmov 
a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie. 

Prebytok rozpočtu spôsobili najmä vyššie daňové príjmy bežného rozpočtu a kapitálové 
príjmy z predaja majetku oproti schválenému rozpočtu. Zníženie bežných výdavkov oproti 
rozpočtu bolo spôsobené ich obmedzovaním najmä v posledných mesiacoch z dôvodu deficitu 
príjmov (v 12. mesiaci pripísaných na účet mestskej časti 45 mil. Sk, z t. príjmy z dane za zaujatie 
ver. priestranstva 6,1 mil. Sk a príjmy z podielu na dani FO vo výške 11,9 mil.Sk pripísaných 29.-
30.12.2008. Nezrealizovaním všetkých investičných akcií naplánovaných na           r. 2008 bolo 
znížené čerpanie výdavkov kapitálového rozpočtu oproti schváleným. 
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Prebytok rozpočtu mestskej časti vo výške 43 427 tis. Sk a zostatok finančných operácií 
(výsledok hospodárenia z finančných operácií) vo výške 35 174 tis. Sk , t. j. spolu 78 601 tis. Sk 
bude prerozdelený do peňažných fondov podľa uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
v súlade s § 15, § 16 ods. 6 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z.  
 
Stav peňažných prostriedkov na účtoch mestskej časti k 31. 12. 2008: 
Zostatok bežných účtov          86 546 598 Sk 
Zostatok na účtoch účelových fondov (SF, RF, FRB)  123 400 937 Sk 
Peňažné prostriedky celkom:                            209 947 535 Sk 
 
Plnenie rozpočtu príjmov  
 Celkové príjmy rozpočtu za rok 2008 boli po úpravách schválené vo výške                      
562 089 tis. Sk. Skutočné príjmy boli v objeme 595 326 tis. Sk, t.j. o 33 236 tis. Sk viac oproti 
schválenému rozpočtu (plnenie na 105,9  %).  

V porovnaní s rokom 2007 boli príjmy v roku 2008 vyššie o 94,1 mil.  Sk (o 18,8 % ): 
- daňové príjmy vyššie o 45,1 mil. Sk, z kt. podiel na dani z príjmov FO vyšší o 43,6 mil. Sk         
(v r. 2008 zvýšený o výpadok dane z nehnuteľnosti o 69,3 mil. Sk - od r. 2006 prechod správy 
dane z nehnuteľnosti na hl. mesto SR) a príjem z miestnych daní vyšší o 1,5 mil. Sk (v r. 2008 
vyšší príjem len z dani za užívanie verejného priestranstva - o 2,7 mil. Sk, z ostatných miestnych 
daní bol príjem nižší spolu o 1,2 mil. Sk); 
- nedaňové príjmy vyššie o 43,2 mil. Sk, z kt. príjmy z podnikania a vlastníctva majetku vyššie 
o 44,0 mil. Sk (z t. kapitálový príjem z predaja majetku vyšší o 38,9 mil. Sk, prímy z prenájmu 
pozemkov vyššie o 2,4 mil. Sk, príjmy z prenájmu bytov a nebyt. priestorov vyššie o 5,6 mil. Sk), 
príjmy za správne poplatky vyššie o 2,7 mil. Sk; 
- granty a transfery vyššie o 4,8 mil. Sk – vyššia dotácia na školstvo a z EÚ. 
 

Z hľadiska ekonomickej klasifikácie, v porovnaní s rokom 2007, mali skutočné príjmy za 
rok 2008 nasledujúcu štruktúru: 

Príjmy   
[v tis. Sk] 

Podiel na celkových 
príjmoch  [%] Klasifikácia 

r. 2007 r. 2008 rozdiel r. 2007 r. 2008 
VLASTNÉ  PRÍJMY 387 376 476 645 89 269 77,2 80,1 
 v tom:  Daňové príjmy 227 356 272 457 45 101 45,4 45,8 

                v tom: podiel na dani z príjmov 
FO                                    

164 108 207 727 43 619 32,8 34,9 

                             miestne dane 63 248 64 730 1 482 12,6 10,9 

                Nedaňové príjmy 140 965 184 153 43 188 28,0 30,9 
                  v tom: príjmy z podnikania     

                    a vlastníctva  majetku 
76 826 120 863 44 037 15,3 20,3 

z t. kapitál. príjmy 22 988 61 852 38 864 4,6 10,4 
                             administrat. a iné 

poplatky 
31 634 34 318 2 684 6,3 5,8 

                              úroky 5 331 5 533 202 1,1 0,9 
                     iné nedaňové príjmy 27 174 23 439 -3 735 5,3 3,9 

z t. kapitál. príjmy - 235 235 4,6 - 

                 Príjmy rozpočt. organizácií 19 055 20 035 980 3,8 3,4 

GRANTY A TRANSFERY 113 893 118 681 4 788 22,8 19,9 
Finančné operácie príjmové 18 483 35 174 16 691 - 5,9 

P R Í J M Y   S P O L U, z toho: 501 269 595 326 94 057 100,0 100,0 

Bežné príjmy  478 281 533 239 54 958 95,4 89,6 

Kapitálové príjmy  22 988 62 087 39 099 4,6 10,4 
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Najvyšší podiel (80,1%) na celkových príjmoch mestskej časti v roku 2008 tvorili vlastné 

príjmy (§ 5 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 583/2004 Z. z.) vo výške 476 645 tis. Sk.  
 
Príjmová časť bežného rozpočtu vo výške 533 239 tis. Sk (o 15 190 tis. Sk viac oproti 

schvál. rozpočtu, plnenie na 102,9 %) predstavuje 89,6 % z celkových príjmov mestskej časti. 
 Najvyšší podiel 51,1 % z bežných príjmov tvoria daňové príjmy vo výške 272 457 tis. Sk 
(o 17 723 tis. Sk viac oproti schvál. rozpočtu, plnenie na 107,0 %), z ktorých najviac - 76,2 % 
predstavuje  podiel na dani z príjmov FO  a 21,5 %  daň za užívanie verejného priestranstva. 
 Podiel 22,3 % z bežných príjmov tvoria granty a transfery vo výške 118 681 tis. Sk               
(o 5 324 tis. Sk menej oproti schvál. rozpočtu, plnenie na 95,7 %), z ktorých najviac - 76,3 % 
predstavuje decentralizačná dotácia na školstvo, 10,3 %  dotácia z EÚ – projekt Mobilparking 
a 7,6 % decentralizačná dotácia na soc. zabezpečenie. 
 Nedaňové príjmy tvoria 20,9 % z bežných príjmov vo výške 111 449 tis. Sk (o 10 001 tis. 
Sk menej oproti rozpočtu, plnenie na 91,8 %), z ktorých najviac - 39,4 % predstavujú príjmy 
z prenájmu bytov a nebyt. priestorov, 11,4 % vratky za služby, 8 % príjem znižujúci FRB, 7,5 % 
príjmy z prenájmu pozemkov a 6,6 % správne poplatky. 

Z  daňových príjmov bol nižší príjem oproti rozpočtu najmä za daň za vjazd do historickej 
časti mesta (o 1 273 tis. Sk, plnenie na 78,8 %) a za daň za predajné a nevýherné hracie prístroje 
a nevýherné automaty (o 1 196 tis. Sk, plnenie na 20,3 %).  

Z nedaňových príjmov boli nižšie oproti rozpočtovaným najmä príjmy z prenájmu bytov 
a nebytových priestorov  (o 4 373 tis. Sk, plnenie na 90,9 %), vratky za služby (o 3 766 tis. Sk, 
plnenie na 77,23 %) – na základe zmluvy o finančnom režime uhrádza správcom mestská časť za 
priestory, ktoré prenajíma náklady za služby (v r. 2008 uhradené výdavky za služby spojené 
s užívaním bytov a nebyt. priestorov vo výške 12 851 tis. Sk) a od nájomcov vyberá tieto platby 
spolu s nájomným – uhradili 12 734 tis. Sk.   

Nižšie plnenie rozpočtu bolo aj v položke príjem znižujúci Fond rozvoja bývania (menej 
o 3 587 tis. Sk, plnenie na 71,3 %), ktorého predmetom je však vysporiadanie výdavkov bežného 
rozpočtu – náklady súvisiace s prevodom vlastníctva bytov a nebytových priestorov (kupujúci 
uhrádzajú celú kúpnu cenu na účet FRB), fondom opráv a opravami nepredaných bytov a  
priestorov.  

Z grantov a transferov bola nižšia oproti rozpočtu najmä dotácia z EÚ – projekt 
Mobilparking (o 5 800 tis. Sk, plnenie na 67,8 %) - realizácia II. etapy, dotácia z MH SR.  
 Najvýraznejšie prekročené oproti schválenému rozpočtu boli daňové príjmy, najmä podiel 
na dani z príjmov FO (o 12 977 tis. Sk, plnenie na 106,7 %) a  daň za užívanie verejného 
priestranstva (o 7 298 tis. Sk, plnenie na 114,3 %).  

Rozpočtované príjmy boli prekročené aj v položke príjmy rozpočtových organizácií (o 2 
175 tis. Sk, plnenie na 112,2 %). 

Súčasťou bežných príjmov za r. 2008 sú nerozpočtované príjmy v celk. výške 10 617 tis. 
Sk, ktoré pozostávajú z príspevkov  rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov materských škôl, 
školských klubov, príjmov z prenájmov školských miestností a zariadení a zo sponzorských 
príspevkov. Ako mimorozpočtové zdroje boli zaúčtované aj granty vo výške 250 tis. Sk prijaté na 
základe zmlúv o finančnom príspevku.  

Pohľadávky  mestskej časti na konci roku 2008 boli vo výške  109,6 mil. Sk (119,8 mil. 
Sk v r. 2007; 125,2 mil. Sk v r. 2006), z ktorých po lehote splatnosti boli pohľadávky v sume 
89,4 mil. Sk (97,4 mil. Sk v r. 2007, 100,7 mil. Sk v r. 2006).  

Najväčší objem z nich pripadá na sporné pohľadávky prevzaté po bývalej organizácii 
Správa a údržba domov (SaÚD) vo výške  19,6 mil. Sk (36,4 mil. Sk v r. 2007; 37,6 mil. Sk v r. 
2006), všetky po lehote splatnosti, z ktorých 3,2 mil. Sk predstavujú pohľadávky premlčané, 
alebo nevymožiteľné. V roku 2008 bol príjem z pohľadávok zrušenej SaÚD vo výške 999 tis. Sk, 
v r. 2007 vo výške 1 717 tis. Sk, v roku 2006 vo výške 2 390 tis. Sk,  (tabuľka od roku 1999 
v komentári záverečného účtu).  
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Pohľadávky s nízkou vymožiteľnosťou sú postupne prehodnocované a v prípade 
preukázanej nedobytnosti navrhnuté na odpis, vzhľadom k tomu, že skresľujú hodnotu majetku 
(Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
k 31.12.2008 - predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva). V roku 2008 bolo trvale 
upustené od vymáhania pohľadávok v celkovej sume 15 981,2  tis. Sk, z toho 9 301,4 tis. Sk bolo 
schválených uzneseniami miestneho zastupiteľstva č. 12/2008 v sume 2 398,5 tis. Sk, č. 29/2008, 
v sume 3 738,4 tis. Sk a č. 103/2008 v sume 3 164,5 tis. Sk (predchádzajúci súhlas miestneho 
zastupiteľstva potrebný pri pohľadávkach nad 100 tis. Sk podľa Zásad o hospodárení s majetkom 
mestskej časti a s majetkom zvereným do správy mestskej časti). 

Tak, ako vyplýva z uvedeného, rizikovými sú príjmy z prenájmu bytov a nebytových 
priestorov. Pri zostavovaní rozpočtu na r. 2008 sa vychádzalo z platných nájomných zmlúv pri 
dodržaní platobnej disciplíny nájomníkov, a to za predpokladu prehodnotenia výšok nájomného. 
Od 1.7.2008 je v platnosti Rozhodnutie č. 12/2008 starostu mestskej časti, ktorým boli stanovené 
minimálne sadzby nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do 
správy mestskej časti, v súlade s ktorým mestská časť postupne upravovala nájomné zmluvy, čo 
dokazuje aj skutočnosť, že príjem z prenájmu bytov a nebytových priestorov je v r. 2008 vyšší 
oproti r. 2007 o 5 592 tis. Sk. 
 

Príjmová časť kapitálového rozpočtu vo výške 62 086 tis. Sk (o 18 046 tis. Sk viac 
oproti  rozpočtu, plnenie na 141,0 %) predstavuje 10,4 % z celkových príjmov mestskej časti. 

Okrem nerozpočtovaného zdroja  - príjmy z darov vo výške 235 tis. Sk pozostáva 
z príjmov z predaja majetku (okrem predajov podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v z.n.p.) 

 
Plnenie rozpočtu výdavkov    
 Celkové výdavky rozpočtu za rok 2008 boli po úpravách schválené vo výške 607 697 tis. 
Sk. Skutočné čerpanie výdavkov bolo v objeme 551 899 tis. Sk, t. j. o 55 798 tis. Sk menej oproti 
schválenému rozpočtu (plnenie na 90,8 %). 

V porovnaní s rokom 2007 boli výdavky vyššie o 34 905 tis. Sk (o 6,8 %).  
Zvýšené výdavky oproti roku 2007 boli najmä na zdravotníctvo (o 20 302 tis. Sk – v r. 

2008 výdavky vo výške 20,2 mil. Sk na projekt. dokumentáciu a rekonštrukciu DJ a MŠ 
Javorínska), na vzdelávanie (o 14 383 tis. Sk – decentralizačná dotácia na školstvo v r. 2008 
vyššia o 7,2 mil. Sk oproti r. 2007), na všeobecné verejné služby (o 14 339 tis. Sk – v r. 2008 
vyššie výdavky na rekonštrukciu budovy MiÚ o 8,5 mil. Sk, na softvér o 1,3 mil. Sk, na 
poslancov a MZ o 1,8 mil. Sk, na miestny úrad o 0,5 mil. Sk a v r. 2008 výdavky za vrátenú št. 
dotáciu a spr. poplatok vo výške 2,3 mil. Sk). 

Najväčší pokles výdavkov oproti roku 2007 bol na ochranu životného prostredia (o 7 511 
tis. Sk –  v r. 2008 nižšie výdavky za nakladanie s komunálnym odpadom o 7 mil. Sk) ), na 
ekonomickú oblasť (o 6 726 tis. Sk – v r. 2008 nižšie výdavky na cestnú dopravu o 4 mil. Sk, za 
výstavbu a opravu ciest o 2,5 mil. Sk), na rekreáciu a kultúru (o 4 898 tis. Sk – v r. 2007 
výdavky za vianočné osvetlenie  - zakúpené nové prvky za 1,5 mil. Sk, výdavky za prevádzku 
mobilnej ľadovej plochy 1,1 mil. Sk – v 2/2008 MZ odsúhlasený jej prevod z dôvodu 
prebytočnosti, vyššie výdavky na kultúru o 1,7 mil. Sk  - Staromestské kult. stredisko zrušené až 
k 31.5.2007) 

Od 1.1.2008 v súlade s uznesením č. 74/2007 z 18.9.2007, ktorým bola schválená 
reštrukturalizácia rozpočtovej organizácie VEPOS Staré Mesto, znížený počet pracovníkov z 95 
na 10, výkon verejnoprospešných činností zabezpečovaný dodávateľsky - v r. 2008  znížené 
výdavky organizácie oproti r. 2007 o 16  mil. Sk (v r. 2008 bolo vyplatených 3,7 mil. Sk za 
odstupné a odchodné). 
  

Z hľadiska funkčnej klasifikácie, v porovnaní s rokom 2007, mali skutočné výdavky v roku 
2008 nasledujúcu štruktúru: 
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Výdavky 
[tis. Sk] 

Podiel na celk. 
výdavkoch   [%] Odd. Vecný obsah 

r. 2007 r. 2008 Rozdiel r. 2007 r. 2008 
01 Všeobecné verejné služby 98 735 113 074 14 339 19,1 20,5 
 z t. kapitálové výdavky 2 236 11 262 9 026 0,4 2,0 

02 Obrana 1 039 1 205 166 0,2 0,2 

03 Verejný poriadok a bezpečnosť  2 024 4 522 2 498 0,4 0,8 

04 Ekonomická obl. (cestné hosp.) 43 167 36 441 - 6 726 8,3 6,6 
 z t. kapitálové výdavky 15 593 12 821 - 2772 3,0 2,3 

05 Ochrana životného prostredia 48 295 40 784 - 7 511 9,3 7,4 
 z t. kapitálové výdavky - 269 269 - 0,1 

06 Bývanie a občianska vybavenosť 56 317 57 949 1 632 10,9 10,5 
 z t. kapitálové výdavky 1 345 440 -905 0,3 0,1 

07 Zdravotníctvo 7 097 27 399 20 302 1,4 5,0 
 z t. kapitálové výdavky 95 20 247 20 152 0 3,7 

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 37 093 32 195 - 4 898 7,2 5,8 
 z t. kapitálové výdavky 3 407 1 807 - 1600 0,7 0,3 

09 Vzdelávanie 176 346 190 729 14 383 34,1 34,6 
 z t. kapitálové výdavky 11 469 8 991 - 2478 2,2 1,6 

10 Sociálne zabezpečenie 46 880 47 600 720 9,1 8,6 
 z t. kapitálové výdavky 854 1 567 713 0,2 0,3 

Bežné výdavky spolu: 481 994  494 494 12 500 93,2 89,6 

Kapitálové výdavky spolu: 34 999 57 404 22 405 6,8 10,4 

V Ý D A V K Y   S P O L U 516 993 551 898 34 905 100,0 100,0 

 
Viac ako polovicu celkových výdavkov mestskej časti za rok 2008 predstavovali výdavky 

na vzdelávanie (34,6 %) vo výške 190 729 tis. Sk a na všeobecné verejné služby (20,5%) vo 
výške 113 074 tis. Sk. 

 
Výdavková časť bežného rozpočtu vo výške 494 494 tis. Sk (o 23 655 tis. Sk menej 

oproti rozpočtu, plnenie na 95,4 %) predstavuje 89,6 % z celkových výdavkov mestskej časti.  
Najvyššia úspora v čerpaní bežných výdavkov oproti rozpočtu bola v položkách: 

- Rozvoj obcí - o 10 407 tis. Sk, plnenie na 58,0 % - nižšie výdavky o 5,8 mil. Sk na Mobilparking 
podľa poskytnutej dotácie z MH SR, nižšie výdavky o 2,6 mil. Sk na štúdie a územnoplánovacie 
dokumenty, nečerpanie rozpočtovaných výdavkov 1,5 mil. Sk na spolufinancovanie rozvojových 
projektov; 
 - Výdavky verejnej správy  - o 7 612 tis. Sk, plnenie na 92,4 % - úspora za miestny úrad; 
- Bývanie a obč. vybavenosť - o 6 249  tis. Sk, plnenie na 87,4 % - úspora za služby a fond opráv;   
- Kultúrne služby - o 2 322 tis. Sk, plnenie na 92,4 % - úspora výdavkov za miestne kultúrne 
centrá a vianočné osvetlenie. 

Výraznejšie prekročenie čerpania výdavkov oproti rozpočtu bolo v položkách: 
- Školstvo - o 8 224 tis. Sk, decentralizačná dotácia vo výške 90 531 tis. Sk, dofinancované 
z prostriedkov mestskej časti a z príjmov za MŠ a ZŠ - oprávnenosť prekročiť rozp. limit 
výdavkov podľa § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o tieto prostriedky – školné, sponzorské atď., kt. 
boli vo výške – 10 367 tis. Sk), plnenie na 104,7 %; 
- Hospodárska správa VEPOS - o 2 046 tis. Sk, plnenie na 121,1 %, (vyplatené odstupné 
a odchodné v sume 1,3 mil. Sk). 

Celkový rozpočet bežných výdavkov organizácie VEPOS Staré Mesto na zabezpečenie 
verejnoprospešných činností (výstavba a opravy ciest, správa a zimná údržba ciest, čistenie 
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komunikácií a odvoz odpadu, údržba verejnej zelene, prevádzkovanie trhoviska, detských ihrísk, 
verejných WC a na hospodársku správu) bol vo výške 73 837 tis. Sk a jeho čerpanie bolo vo 
výške 73 380 tis. Sk, plnenie na 99,4 %, sponzorské dary vo výške 197,4 mil. Sk použité na 
opravu kamennej dlažby na Sedlárskej ul.  
 Pri prerokovaní návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2008 schválilo miestne 
zastupiteľstvo určenie prostriedkov vyčlenených na dotácie v celkovej sume 790 tis. Sk, ktoré 
boli vyčerpané v celej výške, plnenie na 100 %. 
 

Výdavková časť kapitálového rozpočtu vo výške 57 404 tis. Sk (o 32 144 tis. Sk menej 
oproti rozpočtu, plnenie na 64,1 %) predstavuje 10,4 % z celkových výdavkov mestskej časti.  

Prekročené čerpanie kapitálových výdavkov bolo len v položke Školstvo (ZŠ Mudroňova 
– vrátenie vlož. investícií na rekonštrukciu priestorov súkr. gymnáziu ESPRIT na základe dohody 
o ukončení nájmu) o 43 tis. Sk, plnenie na 110,8 %  a Výdavky verejnej správy (softvér) o 25 tis. 
Sk, plnenie na 101,3%.   

V ostatných položkách rozpočtované výdavky neboli vyčerpané, alebo boli čerpané do 
výšky schváleného rozpočtu. Z rozpočtovaných výdavkov (15 680 tis. Sk) na Kultúrne služby 
(plnenie na 5,4 %) bolo vyčerpaných len 549 tis. Sk Staromestskou knižnicou (prev. stroje 
a altánok v Medickej záhrade) a 296 tis. Sk na vypracovanie prípravnej a projektovej 
dokumentácie zámeru obnovy Piszt. paláca v súlade s uznesením č. 107/2007 (14,7 mil. Sk 
viazaných až do schválenia Projektu revitalizácie Piszt. paláca MZ), na výstavbu a obnovu ciest 
bolo použitých o 8 307 tis. Sk menej (plnenie na 60,7 %) – z plánovaných 15,1 mil. Sk použitých 
na rekonštrukciu komunikácií len 6,8 mil. Sk, na školstvo použitých menej o 4,8 mil. Sk (plnenie 
na 65,4 %) - z plánovaných 12,7 mil. Sk na rekonštrukcie ZŠ a MŠ použitých 8,1 mil. Sk. 

 V správe k záverečnému účtu je podrobný komentár k čerpaniu kapitálových výdavkov. 
 
Finančné operácie 
 V súlade s § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. medzi údaje o plnení rozpočtu 
v členení podľa § 10 ods. 3, ktoré obsahuje záverečný účet, patria finančné operácie. V súlade           
s § 10 ods. 6 citovaného zákona sú súčasťou rozpočtu, nie sú súčasťou príjmov a výdavkov 
rozpočtu, vykonávajú sa nimi prevody z peňažných fondov, realizujú sa návratné zdroje 
financovania a ich splácanie, predaj a obstaranie majetkových účastí. 

Výdavkové finančné operácie mestská časť v roku 2008 nerealizovala. 
  Celkové príjmové finančné operácie mestskej časti v roku 2008 boli vo výške 35 184 tis. 
Sk (plnenie na 77,1%), ktoré boli tvorené prevodom z Fondu rozvoja bývania (29 046 tis. Sk) 
a prevodom nevyčerpaných účelovo určených príjmov z r. 2007 - prevodom z prostriedkov FNM 
(6 028 tis. Sk – použité na sanáciu svahu Šulekova) a prevodom z príjmov z roku 2007 - Domov 
dôchodcov (100 tis. Sk). 
 
Hospodárenie fondov 
 Súčasťou návrhu záverečného účtu sú aj záverečné účty mimorozpočtových fondov, ktoré 
hospodárili v súlade so štatútmi a schválenými uzneseniami miestneho zastupiteľstva: 
                        v tis. Sk 

Názov fondu 
Stav k 1. 1. 

2008 
Tvorba 
fondu 

Rozpočet 
použitia 
fondu 

Plnenie 
použitia 
fondu 

Zostatok                   
k 31. 12. 

2008 
Rezervný fond 29 608 0 3 368 3 368 26 240 
Fond rozvoja bývania 100 533 34 444 72 980 37 959 97 018 

V rámci zostavovania rozpočtu sa plánovala previesť z mimorozpočtových fondov čiastka 
72 980 tis. Sk. Skutočne sa použilo len 37 959 tis. Sk.  

Použitie prostriedkov Fondu rozvoja bývania je vyčíslené po položkách v záverečnom účte 
FRB.  
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Záver 
Návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa schváleného rozpočtu na rok 2008 vrátane 

jeho úprav schválených miestnym zastupiteľstvom mestskej časti. Materiál analyticky hodnotí 
plnenie jednotlivých častí rozpočtu. 

Účtovnú závierku k 31.12.2008 vyhotovil miestny úrad a všetky samostatné právne 
subjekty mestskej časti. 

Inventarizácia majetku k 31.12.2008 bola vykonaná subjektmi hospodárenia mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto v súlade s § 6 ods. 4, § 8 ods. 4, § 29 a § 30 zákona č. 431/2002            
Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a jej závery sú zhrnuté v Správe o výsledkoch inventarizácie majetku 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2008. 

Audit účtovnej závierky bol vypracovaný za mestskú časť v súlade s § 9 ods. 5 zákona     
č. 369/1990 Zb.  

Návrh záverečného účtu bol vypracovaný v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. 
a podľa ods. 5 obsahuje údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný a kapitálový rozpočet 
a finančné operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave 
a vývoji dlhu mestskej časti (MČ nie je zaťažená úverom), prehľad o poskytnutých zárukách (MČ 
neprevzala v r. 2008 žiadnu záruku za úver), údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej 
činnosti (podnik. činnosť nevykonáva žiaden zo subjektov MČ). 

Návrh na prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2008 do Rezervného fondu 
mestskej časti a do Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Staré Mesto je v súlade s § 15 ods. 1 a ods. 4  zákona č. 
583/2004 Z. z. (minimálny prídel do rezervného fondu je 10 % z prebytku hospodárenia). 

Je potrebné dôkladné zváženie prerozdelenia prebytku do jednotlivých fondov, najmä 
v súvislosti s odčerpaním prostriedkov z Rezervného fondu z dôvodu vysporiadania schodkov 
rozpočtov za r. 2006 a 2007, predpokladaným zníženým výnosom dane z príjmov FO vplyvom 
finančnej krízy (od 3/2008 zvýšená nezdaniteľná časť základu dane z príjmu). Kumulovaním 
finančných prostriedkov do Rezervného fondu bude zabezpečené riešenie možných výpadkov 
bežných príjmov mestskej časti v budúcom období, najmä po ukončení prechodného obdobia 
schváleného novelizáciou zákona č. 583/2004 Z. z. účinnou od 1.3.2009 do 31.12.2010 (možnosť 
použiť príjmy kapitálového rozpočtu na úhradu výdavkov bežného rozpočtu, nie je povinnosť 
zostaviť vyrovnaný bežný rozpočet) a kapitálové príjmy budú použité na realizáciu investičných 
akcií. 

Vzhľadom na rizikovú príjmovú časť rozpočtu a povinnosti mestskej časti podľa § 10 
zákona č. 583/2004 Z. z. prednostne zabezpečiť pri zostavovaní rozpočtu krytie všetkých 
záväzkov, ktoré pre ňu vyplývajú z plnenia povinností ustanovených zákonom č. 369/1990 Zb., 
podľa ktorého základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj 
jej územia a o potreby jej obyvateľov, je nevyhnutné v priebehu roka 2009 dodržiavanie 
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri nakladaní s rozpočtovými prostriedkami v súlade s § 19 
ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. a so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite v z. n. p. a zvyšovanie vlastných zdrojov príjmov efektívnejším nakladaním s majetkom 
mestskej časti. 

Návrh záverečného účtu bol zverejnený 15 dní pred prerokovaním spôsobom obvyklým 
mestskej časti (na úradnej tabuli a internetovej stránke mestskej časti), aby sa k nemu mohli 
občania vyjadriť, čím bola splnená zákonná povinnosť podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004           
Z. z. a § 9 ods. 3 zákona  č. 369/1990 Zb. 

V súlade s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2008 výrokom  

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 
 
V Bratislave, 3.6.2009 
Vypracovala: Ing. Paulína Schmidtová 


