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V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto za rok 2011. 

 
Pri vypracovaní odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto za rok 2011 som vychádzal z týchto podkladov: 

- návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto za rok 2011 (ďalej len 
„návrh záverečného účtu“)  

- finančných a účtovných výkazov, najmä – „Súvaha k 31.12.2011“, 
       - „Výkazov ziskov a strát“, 
       - „ Poznámky“, 
       - „ Finančný výkaz o plnení rozpočtu“ 

- schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2011 (ďalej len 
rozpočet), 

- schválených zmien rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2011, 
- rozpočtového opatrenia starostky mestskej časti č. 1/2011 z 2.12.2011, 
- správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 2011, 
- AUDÍTORSKÁ SPRÁVA – Audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. 

decembru 2011  mestská časť Bratislava-Staré Mesto, 
- Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

mestskej časti Bratislava–Staré Mesto k 31.12.2011. 
      Údaje uvádzané v týchto materiáloch som posúdil z hľadiska súladu s platnou legislatívou 

a to najmä:  
- zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
- zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 
- zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov, 
- zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov, 
- zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
- zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU 
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 
 
Podmienky zákonnosti záverečného účtu 
 
Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Návrh záverečného účtu za rok 2011 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 
Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti 
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli mestskej časti dňa 02.05.2012, 
teda v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16 ods. 9 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
 
Dodržanie povinnosti auditu zo strany mestskej časti 
Mestská časť si splnila povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy, zo znenia ktorého vyplýva povinnosť obce dať si overiť účtovnú závierku podľa 
osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (§ 9 ods. 4). Audítorská správa – Audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej 
k 31. decembru 2011 mestská časť Bratislava-Staré Mesto bol vypracovaný fi. DOMINANT 
AUDIT, s.r.o., (Licencia SKAU č. 319). 
 
Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu 
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 
ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, 
údaje o hospodárení príspevkových organizácií, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej 
činnosti, hodnotenie plnenia programov. Prehľad  o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých 
príjemcov neobsahuje, mestská časť neposkytla žiadnu záruku za úver pre fyzickú a právnickú 
osobu. 
 
Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF 
SR č. MF/010175/2004-42 v znení dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná 
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní 
a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. 
 
ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE 
Finančné hospodárenie mestskej časti sa v roku 2011 riadilo: 

1. Rozpočtom schváleným uznesením miestneho zastupiteľstva č. 174/2010 z 02.11.2010 . 
2. Zmenami rozpočtu (§ 14 zákona č. 583/2004 Z. z.), ktoré boli schválené uzneseniami 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti: 

I. zmena rozpočtu – Uznesenie č. 20/2011 z 26.04.2011 
II. zmena rozpočtu – Uznesenie č. 42/2011 z 14.06.2011 

      3. Rozpočtovým opatrením starostky č. 1/2011 z 2.12.2011. 
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Finančný vývoj zmien je možné sledovať v nasledujúcej tabuľke: 
v  tis. EUR         Tabuľka č. 1 

Text Pôvodný rozpočet 
 

I. zmena 
26.04.2011 

II. zmena 
14.06.2011 Po zmenách 

Bežný rozpočet 
P r í j m y 

 
17 364 

 
18 118 

 
0 

 
18 118 

  + 754 0  
V ý d a v k y 17 364 18 118 18 276 18 276 
  + 754 + 158  
Kapitálový 
rozpočet 
P r í j m y 

 
 

0 

 
 

310 

 
 

0 

 
 

310 
  + 310 0  
V ý d a v k y 0 2 188 2 238 2 238 
  + 2 188 + 50  
Finančné operácie 
P r í j m y 

 
0 

 
1940 

 
2 098 

 
2 098 

  + 1940 + 158  
V ý d a v k y 0 0 0 0 
 
Ako z vyššie uvedenej tabuľky (Tabuľka č. 1) vyplýva,  v 1. zmene rozpočtu bolo navýšených 
v bežnom rozpočte v časti výdavky 754 tis. EUR. Podstatnú časť navýšenia tvorilo navýšenie 
v časti miestny úrad (+ 457 tis. EUR).  
 
Z ďalších výrazných oblastí navýšenia je treba spomenúť Správa a zimná údržba ciest (zvýšenie 
o 100 tis. EUR) a Riešenie statickej dopravy (zvýšenie o 100 tis. EUR). Najväčšie zníženie bolo 
v časti čistenie komunikácií (zníženie o 156 tis. EUR).  
 
V časti príjmy sa bežný rozpočet upravil zvýšením o 754 tis. EUR. Podstatné zvýšenia boli 
v oblastiach Podiel na dani z nehnuteľnosti (zvýšenie o 270 tis. EUR), Príjmy z prenájmu bytov 
a nebytových priestorov (zvýšenie o 285 tis. EUR), Príjmy z prenájmu stánkov (zvýšenie 109 tis. 
EUR). 
 
V 2. zmene bežného rozpočtu bol zapracovaný  len výsledok hospodárenia z predchádzajúceho 
rozpočtového roka v súlade so záverečným účtom. Výdavky boli navýšené o účelovo určené 
príjmy z roku 2010. Tieto príjmy boli súčasťou finančných operácií. V kapitálovom rozpočte sa 
pridal výdavok na nákup stánkov pre príležitostné trhy. 

 
Obidve zmeny rozpočtu boli riadne prerokované v zastupiteľstve a následne schválené.  
 
Vývoj položiek rozpočtu bol pravidelne sledovaný a stav k I. polroku bol predložený na 
rokovanie miestneho zastupiteľstva 13.09.2011 ako Správa o plnení rozpočtu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 2011. Táto správa bola následne uznesením č. 65/2011 
zobratá na vedomie. 
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Porovnanie návrhu pôvodného rozpočtu (resp. po zmenách) so skutočnosťou demonštruje 
nasledujúca tabuľka: 
v tis. EUR         Tabuľka č. 2 

Text Pôvodný rozpočet Po zmenách Skutočnosť Plnenie 
% 

Bežný rozpočet 
P r í j m y 

 
17 364 

 
18 118 

 
15 828  

 
87,4 % 

V ý d a v k y 17 364 18 276 17 941 98,2 % 
Kapitálový rozpočet 
P r í j m y 

 
0 

 
310 

 
174 

 
56,1 % 

V ý d a v k y 0 2 238 644 28,8 % 
Finančné operácie 
P r í j m y 

 
0 

 
2 098 

 
545 

 
26,0 % 

V ý d a v k y 0 0 0 0 
 
Výsledok hospodárenia 
Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako 
výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo 
schodok jej rozpočtu, podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. c) a b) zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami 
a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami 
rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky (bežný 
rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet), súčasťou príjmov 
a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie. 
 
Hospodárenie mestskej časti v roku 2011  dokumentuje nasledujúca tabuľka:   
  v tis. EUR         Tabuľka č. 3 

Názov položky Rozpočet Čerpanie 

Bežné príjmy 18 118 15 828 
Kapitálové príjmy 310 174 
Bežné výdavky 18 276 17 941 
Kapitálové výdavky 2 238 644 
Bežný rozpočet (prebytok/schodok) - 158 - 2 113 
Kapitálový rozpočet (prebytok/schodok) - 1928 - 470 
Prevod nepoužit. účelových prostr. do r. 2012  - 100 
Výsledok hospodárenia - 2 086 - 2 683 
 
Stav peňažných prostriedkov na účtoch mestskej časti k 31.12.2011  
Inventarizáciou peňažných prostriedkov na bankových účtoch mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto realizovanou dokladovou inventúrou bol zistený stav 6 398 981,50 EUR. Pri porovnaní 
s účtovným stavom neboli zistené rozdiely. 
Pre porovnanie, stav peňažných prostriedkov na účtoch mestskej časti k 31.12.2010 bol 
9 032 993,21 EUR.  
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PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV 
Celkové príjmy v roku 2011 boli 16 002 tis. EUR, čo bolo oproti schválenému rozpočtu 86,8 %. 
 
Bežný rozpočet – príjmy 
V roku 2011 dosiahli bežné príjmy mestskej časti celkovo 15 828 tis. EUR v členení 
daňové       8 215 tis. EUR 
nedaňové      2 870 tis. EUR 
granty a transfery     4 012 tis. EUR 
príjmy z rozpočtových organizácií      731 tis. EUR 
S ú č e t                         15 828 tis. EUR 
 
Ako z uvedeného vyplýva, najvyšší podiel z bežných príjmov tvoria daňové príjmy. Pri analýze 
príjmov stránky bežného rozpočtu za roky 2009, 2010 a 2011 možno konštatovať, za dochádza 
k poklesu príjmov medzi rokmi 2010 a 2011, čo sa ešte markantnejšie prejavuje pri porovnaní 
rokov 2009 a 2011 (viď. Tab. č. 4  - Daň za vjazd do historickej časti mesta a Tab. č. 5 - Daň za 
užívanie verejného priestranstva). 
 
Daň za vjazd do historickej časti mesta 

Tabuľka č. 4 
príjem v € Daň za vjazd do historickej časti mesta 

r. 2009 r. 2010 r. 2011 
obyvatelia 5 889 6 398 6 543 
právnické osoby 94 917 116 736 78 552 
fyzické osoby 11 990 12 426 12 862 
ZŤP 175 197 211 
sobáše 8 400 6 258 5 295 
jednorazové 20 107 13 454 16 236 
ostatné  2 386 2 701 
S p o l u 141 478 157 855 122 400 
 
Daň za užívanie verejného priestranstva 

Tabuľka č.  5  
predpis v € Spôsob užívania verejného priestranstva r. 2009 r. 2010 r. 2011 

zariadenie staveniska a rozkopávky 723 043 198 209 283 721 
exteriérové sedenie 553 894 550 364 455 825 
vyhradené parkovacie miesto (mimo zóny) 443 541 200 107 140 894 
vyhradené parkovacie miesto - ZŤP 5 347 6 197 6 184 
ambulantný predaj 23 482 9 225 23 174 
iné 48 367 16 513 26 955 
S p o l u 1 797 674 980 615 936 753 
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Kapitálový rozpočet - príjmy 
Príjmová časť kapitálového rozpočtu dosiahla výšky 174 tis. EUR, čo je menej oproti 
rozpočtovanému príjmu o 136 tis. EUR, čo v percentuálnom vyjadrení znamená plnenie na 56,1 
%.   
Tvorí ju príjem z predaja majetku :  
nehnuteľného (delí sa v pomere 50 % pre mestskú časť a 50 % pre hlavné  mesto):  

- Príjmy z predaja pozemkov pod garážami, záhrad a pozemkov v správe mestskej časti 
predstavovali hodnotu 66 093,50 EUR. Podiel z predaja majetku, ktorý realizovalo hl. 
mesto bol vo výške 94 939 EUR.  

hnuteľného: 
- Príjmy z predaja hnuteľného majetku – odpredaj prebytočného majetku – dopravný park 

a vysielacia televízna technika. Celkové plnenie v roku 2011 bolo vo výške 12 904,00 
EUR. 

 
PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV 
V roku 2011 dosiahli výdavky mestskej časti celkovo 18 585 tis. EUR, čo bolo oproti 
schválenému rozpočtu 90,6 %. Pre porovnanie uvádzam vývoj čerpania výdavkov v rokoch 2009, 
2010, 2011 v tabuľke: 
 

Tabuľka č. 6 
Výdavky v tis. € Podiel na celk. výdavkoch 

% Oddiel Vecný obsah 
r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2009 r. 2010 r. 2011 

01 Všeobecné verejné služby 4 162 4 348 4 268 19,6 18,7 23,0 
02 Obrana 52 58 59 0,2 0,2 0,3 
03 Verejný poriadok a bezpečnosť 176 176 164 0,8 0,8 0,9 
04 Ekonomická oblasť (cestné hosp.) 1 504 2 023 1 081 7,1 8,7 5,8 
05 Ochrana životného prostredia 1 889 2 076 1 714 8,9 8,9 9,2 
06 Bývanie a občianska vybavenosť 1 183 1 664 858 5,6 7,1 4,6 
07 Zdravotníctvo 314 286 269 1,5 1,2 1,4 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 1 221 1 398 1 266 5,8 6,0 6,8 
09 Vzdelávanie 8 910 9 066 7 082 42,0 39,0 38,2 
10 Sociálne zabezpečenie 1 812 2 178 1 824 8,5 9,4 9,8 

 S p o l u 21 223 23 273 18 585 100,0 100,0 100,0 
 
 
Bežný rozpočet – výdavky 
Výdavková časť bežného rozpočtu bola naplnená vo výške 17 941 tis. EUR, čo je o 335 tis. EUR 
menej oproti schválenému rozpočtu a predstavuje to plnenie na 98,2 % bežného rozpočtu. 
 
Zo všetkých hodnotených 10 oddielov klasifikácie, resp. skupina tried bola naplnená na 100 % 
väčšina čerpania podľa schváleného rozpočtu. Z hľadiska výšky čerpania sa podieľali v najväčšej 
miere školstvo – 6 846 tis. EUR, čo je 38,16 % bežného rozpočtu (z hľadiska plnenia oddielu 
99,9 %), verejná správa – 3 863 tis. EUR, čo je 21,53 % bežného rozpočtu (z hľadiska plnenia 
oddielu 102 %), zariadenia sociálnych služieb – 1 753 tis. EUR, čo je 9,8 % bežného rozpočtu (z 
hľadiska plnenia oddielu 100,4 %, kultúrne služby – 1 078 tis. EUR, čo je 6 % bežného rozpočtu 
(z hľadiska plnenia oddielu 107,5 %). 
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Najnižšie plnenie z hľadiska percentuálneho vyjadrenia dosiahla požiarna ochrana 23,1 % 
(z hľadiska plnenia oddielu) a rozvoj obcí 50,7 % (z hľadiska plnenia oddielu), čo je však 
skreslené, ak hodnotíme podľa jednotlivých skupín a tried. 
 
Kapitálový rozpočet – výdavky 
Výdavky v tejto časti dosiahli 644 tis. EUR, čo je oproti rozpočtu o 1 594 tis. EUR menej, teda 
28.8 %. Na tomto plnení sa v podstatnej miere 35,6 % podieľala výdavková časť – školstvo, 
výdavky verejnej správy 23,9 %, kultúrne služby 22,5 %. 
 
Školstvo – nakoľko stav sociálnych zariadení na niektorých materských školách nespĺňal platné 
normy a predpisy, bola vykonaná nutná rekonštrukcia desiatich z nich. Prestavba a doplnenie sa 
týkalo MŠ Medená, Vazovova, Búdková, Špitálska, Beskydská, Tabaková, Myjavská, 29. 
augusta, Gorazodova a Ferienčíkova. Celkové náklady boli vo výške 177 tis. EUR.  
 
V MŠ Timravina nadstavbou na terase nad telocvičňou vznikla nová trieda. Celkové náklady boli 
vo výške 35 tis. EUR.  
 
Z kapitálového rozpočtu boli obstarané veľkokuchynské zariadenia pre školské jedálne 
základných a materských škôl v hodnote 17 tis. EUR. 
 
Výdavky verejnej správy – v roku 2011 boli vykonané plánované rekonštrukčné práce a stavebné 
úpravy miestneho úradu – rekonštrukcia 3. poschodia. Rekonštrukcia sa týkala aj elektrozvodov 
a sociálnych zariadení.  Na zlepšenie vybavenosti miestneho úradu a výmenu zastaraných 
technických zariadení bola zakúpená výpočtová technika, 2 kopírovacie prístroje a softvér.  
 
Kultúrne služby – v rokoch 2010 a 2011 spracovaná projektová dokumentácia, ktorá bude riešiť 
priestorové problémy Knižnice na Blumentálskej ul. prístavbou v priestoroch súčasnej terasy nad 
garážami. Realizácia bude v roku 2012.  
 
Havarijný stav Pisztoryho paláca si vyžiadal čiastočnú rekonštrukciu. Práce sa týkali sociálnych 
zariadení, kúrenia, elektroinštalácií a strechy. Celkové náklady na rekonštrukciu boli  72 tis. EUR:  
 
V roku 2011 bolo na príležitostné trhy zakúpených 18 predajných stánkov a 4 pergoly spolu za 54 
tis. EUR. 

 
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 2011 nerealizovala. Príjmové finančné operácie 
sú plnené v celkovom objeme 545 tis. EUR, čo voči rozpočtu (2 098 tis. EUR) znamená plnenie 
na 26 %. 
 
 
 
Hospodárenie fondov 
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Súčasťou návrhu záverečného účtu sú aj záverečné účty mimorozpočtových fondov, ktoré 
hospodárili v súlade so štatútmi a schválenými uzneseniami miestneho zastupiteľstva. 
 
  v tis. EUR          Tabuľka č. 7 

Názov fondu 
Stav  

k 
 1.1.2011 

Tvorba 
fondu 

Rozpočet 
použitia 
fondu 

Plnenie 
použitia 
fondu 

Zostatok  
k 

31.12.2011 
Rezervný fond 1 459 2 656 0 0 4 115 
Fond rozvoja bývania 3 848 35 1 840 433 3 450 
Fond na obnovu budov, 
škôl a školských zar. MČ 423 0 300 212 211 

 
 
Programový rozpočet 
Novelizovaný zákon č. 583/2004 Z. z. v § 21 b) ukladá povinnosť obciam zostaviť programový 
rozpočet. Táto povinnosť bola splnená. Programový rozpočet je tvorený 8 hlavnými programami 
a to konkrétne: 

01. Podpora verejnej správy 
02. Ochrany obyvateľov a majetku 
03. Cestná doprava 
04. Životné prostredie 
05. Bývanie a občianska vybavenosť 
06. Rekreačné a kultúrne služby 
07. Vzdelávanie 
08. Sociálne služby 

Časť programov sa ďalej člení na podprogramy s cieľom zvýšiť transparentnosť ukazovateľov. 
Každý program obsahuje zámery a ciele, ktoré chcela mestská časť v r. 2011 dosiahnuť. Všetky 
ciele sú konkrétne naformulované so stanoveným merateľným ukazovateľom – nástroj na 
hodnotenie a monitorovanie plnenia cieľa, ktorý definuje výsledok (informuje o počte), alebo 
výstup (prezentuje zmenu), ktorý sa má dosiahnuť plnením cieľa. 
 
Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. je súčasťou programového rozpočtovania aj 
hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu programov podľa roka, ktoré sa 
vykonáva k 31.12. rozpočtového roka. 
 
Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov je vyčíslené v tabuľke Záverečný účet 
programového rozpočtu mestskej časti za r. 2011, v ktorej je uvedený rozpočet, čerpanie 
a percentuálne plnenie celkových výdavkov, bežných a kapitálových výdavkov za jednotlivé 
programy a podprogramy. Najnižšie čerpanie bolo v programoch  Cestná doprava (54,9 %) 
a Bývanie a občianska vybavenosť (66,3 %). Naopak, najvyššie čerpanie bolo v programe 
Ochrana obyvateľov a majetku (108,8 %). Ostatné plnenia čerpania výdavkov sa pohybovali 
približne na úrovni 100 %. 
 
Dlhy 
Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2011 nie je zaťažené 
úverom, ukazovateľ dlhovej služby sa nevyhodnocuje. 
 
Záruky 



 9 

Mestská časť neprevzala záruku za úver pre fyzickú alebo právnickú osobu. 
 
Podnikateľská činnosť 
Mestská časť má od 11.11.2011 živnostenský list na vykonávanie živnosti – vydavateľská 
činnosť, reklamné a marketingové služby. Za rok 2011 neboli žiadne príjmy ani výdaje na 
podnikateľskú činnosť. 
 
Finančné vzťahy 
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto má za rok 2011 usporiadané všetky finančné vzťahy so 
štátnym rozpočtom, hlavným mestom SR Bratislavou, so zriadenými a založenými organizáciami. 
Ďalej má usporiadané všetky finančné vzťahy s fyzickými osobami – podnikateľmi a právnickými 
osobami, ktorým poskytla v roku 2011 dotáciu z rozpočtu mestskej časti. 
 
ZÁVER 
 

Návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa schváleného rozpočtu na rok 2011 vrátane 
jeho zmien schválených miestnym zastupiteľstvom mestskej časti. Materiál analyticky hodnotí 
plnenie jednotlivých častí rozpočtu. 

Účtovnú závierku k 31.12.2011 vyhotovil miestny úrad a všetky samostatné právne 
subjekty mestskej časti. 

Inventarizácia majetku k 31.12.2011 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 znení neskorších predpisov a jej závery sú zhrnuté Záverečnej správe ústrednej 
inventarizačnej komisie z vykonanej riadnej inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v organizačných útvaroch Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a v zariadeniach bez právnej subjektivity k 31.12.2011. 

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, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave 
a vývoji dlhu mestskej časti, prehľad o poskytnutých zárukách, údaje o nákladoch a výnosoch 
podnikateľskej činnosti a hodnotenie plnenia programov mestskej časti za rok 2011.  
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam 
miestnemu zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto za rok 2011 výrokom 
 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 
 
Bratislava  
máj 2012 
 
Ing.  Oliver  P a r a d e i s e r 
        miestny kontrolór 
 
.............................................. 


