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STANOVISKO MIESTNEHO KONTROLÓRA 
K NÁVRHU ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
NA ROKY 2013 – 2015 

 
 
  
 
 
Podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2013 - 2015  (ďalej len 
stanovisko). 
 
Moje stanovisko som spracoval na základe návrhu rozpočtu na roky 2013 – 2015, návrhu 
programového rozpočtu na roky 2013 – 2015 (ďalej len „návrh rozpočtu“) podľa funkčnej 
a ekonomickej klasifikácie – tabuľkového spracovania, dôvodovej správy k návrhu rozpočtu na 
roky 2013 – 2015 a  materiálu, ktorý bol zverejnený v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z.n.p. na úradnej tabuli dňa 26.11.2012. 
 
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 
 
Pri spracovaní môjho stanoviska k predloženému návrhu rozpočtu na roky 2013 – 2015 som 
okrem príslušných zákonov, predpisov, smerníc zohľadnil aj nasledovné materiály: 
 

- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 – MF SR, 
- Memorandum o spolupráci medzi Vládou Slovenskej republiky a ZMOS, 
- Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 – MF SR, 
- Predkladacia správa - Makroekonomické predpoklady rozpočtu  - NR SR 
- Štatút hlavného mesta SR Bratislavy 

 
A.1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 
 
A.1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
 

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z.n.p. 

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  

 
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s vyššie uvedenými zákonmi. 
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- zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, 
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady v z. n. p.,   
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., 
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v z. n. p. , 
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
- zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
- zákon č. 291/2002 o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 
- zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, 
- zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 
- zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. 
- ostatné súvisiace právne normy,  

 
Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia vyššie uvedených zákonov a noriem 
 
A.1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
- VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
- VZN č. 8/2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto, 
– VZN č. 9/2011 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 
na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto,  
- VZN č. 10/2011 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na 
území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, 
- VZN č. 3/2012 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych 
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
- VZN č. 5/2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, povinnom príspevku na činnosť 
školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania.  
 
Pri návrhu rozpočtu boli zohľadnené vyššie uvedené všeobecne záväzné nariadenia mestskej 
časti 
 
A.1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
- zákon č. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. - § 9 ods. 2 zákona 
 
Návrh rozpočtu bol zverejnený v súlade s vyššie uvedeným zákonom  na úradnej tabuli dňa 
26.11.2012, ako aj na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  
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B. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU 
 
Programový rozpočet na roky 2013 – 2015 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 583/2004 Z. z. Na základe tohto zákona majú obce povinnosť zostaviť programový 
rozpočet, t. j. rozpočet má obsahovať údaje o zámeroch a cieľoch samosprávy s cieľom zvýšenia 
jeho informačnej hodnoty. Ide o usporiadanie výdavkov do logických celkov podľa realizovaných 
kompetencií alebo úloh samosprávy s cieľom na výsledky, merateľné výstupy, dosahovanie miery 
výkonnosti, kontrola objemu a najmä kvality služieb občanov. 
 
V zmysle zákona č. 493/2001 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, ako aj v zmysle § 4 ods. 6 zák. č. 
523/2001, je mestská časť od roku 2013 povinná zostavovať rozpočet v členení na bežný 
rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom 
plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva rozpočtové roky. 
 
V predloženom návrhu rozpočtu boli vyššie uvedené povinnosti riešené v tabuľkovej časti, 
konkrétne v tabuľkách č.  6 a č. 7.  
 
Programový rozpočet sa považuje za strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom 
sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane 
programov mestskej časti najmenej na tri rozpočtové roky.  
 
Pri zostavovaní rozpočtu bola uplatnená požiadavka vyrovnanosti bežného rozpočtu a možnosti 
zostavenia schodkového kapitálového rozpočtu za predpokladu reálneho vykrytia schodku 
z prostriedkov mimorozpočtových fondov.  
 
Pri príprave a zostavovaní rozpočtu vydala starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
Opatrenie č. 5/2012 z 1. augusta 2012 k vypracovaniu programového rozpočtu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto na roky 2013 – 2015, ktorým boli stanovené programy a ich štruktúra. 
Prílohou tohto opatrenia bol aj časový harmonogram postupu prác.  
 
Príprava rozpočtu postupovala podľa uvedeného opatrenia, avšak časový harmonogram nebol 
dodržaný.  
 
C. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU 
 
Na prerokovanie je predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 
2013 – 2015  s nasledovnými východiskovými ukazovateľmi: 
 
Rozpočet celkom:                              Tabuľka č. 1 
Rozpočtové roky 2013                         v € 2014                         v € 2015                         v € 
Príjmy celkom 16 364 903 18 881 673 16 915 008 
Výdavky celkom 17 218 903 20 733 753 17 655 048 
Hospodárenie MČ:  
                       + prebytok rozpočtu 
                       – schodok rozpočtu 

 
 

- 854 000 

 
 

- 1 852 080 

 
 

- 740 040 
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Bežný rozpočet:                   Tabuľka č. 2 
Rozpočtové roky 2013                         v € 2014                         v € 2015                         v € 
Príjmy celkom 16 280 903 16 615 173 16 615 008 
Výdavky celkom 16 280 903 16 615 173 16 615 008 
Hospodárenie MČ: 
                       + prebytok rozpočtu 
                       – schodok rozpočtu 

0 0 0 

 
Kapitálový rozpočet:                  Tabuľka č. 3 
Rozpočtové roky 2013                         v € 2014                       v € 2015                       v € 
Príjmy celkom 84 000 2 266 500 300 000 
Výdavky celkom 938 000 4 118 580 1 040 040 
Hospodárenie MČ:  
                       + prebytok rozpočtu  
                        – schodok rozpočtu 

 
 

- 854 000 

 
 

- 1 852 080 

 
 

- 740 000 
 
Finančné operácie                   Tabuľka č. 4 
Rozpočtové roky 2013                         v € 2014                        v € 2015                       v € 
Príjmové finančné operácie 854 000 1 852 080 740 040 
Výdavkové finančné operácie 0 0 0 
Hospodárenie MČ: 
                       + prebytok rozpočtu  
                        – schodok rozpočtu 

 
854 000 

 
1 852 080 

 
 740 040 

 
 
Rozpočty na roky 2014 – 2015 sú  zostavené v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet na 
príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2013 je záväzný, rozpočty na nasledujúce 
dva rozpočtové roky nie sú záväzné. 
 
 
C.1. Východiská tvorby rozpočtu 
 
Tvorba návrhu rozpočtu príjmov pre rok 2013 v celkovom objeme 16 364 903 € (z toho príjmy 
bežného rozpočtu 16 280 903 €, príjmy kapitálového rozpočtu 84 000 €), predpokladá ich pokles 
oproti rozpočtom rokov 2012, 2011, 2010  (rok 2012 – schválený rozpočet 17 032 825 €, upravený 
rozpočet 20 526 000 €, rok 2011 – schválený rozpočet 17 364 000 €, upravený rozpočet 18 428 
000 €, rok 2010 – schválený rozpočet 20 895 000 €, upravený rozpočet 17 859 000 €) 
 
 

Tvorba návrhu rozpočtu príjmov vychádza z celkového predpokladaného objemu: 

 
- daňových príjmov        8 444 000 €, 
      z toho: 

 podiel na dani z príjmov fyzických osôb     4 250 000 €, 
 podiel na dani z nehnuteľnosti      2 700 000 €, 
 daň za psa                      43 000 €, 
 daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje         11 000 €, 
 daň za vjazd do historickej časti mesta        200 000 €,  
 daň za užívanie verejného priestranstva     1 000 000 €,  
 podiel na poplatku za odpad          240 000 €, 
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- nedaňových príjmov        2 681 400 €,  
z toho: 
 príjmy z prenájmu pozemkov         150 000 €, 
 príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov           950 000 €, 
 príjmy z prenájmu stánkov            120 000 €, 
 správne poplatky           221 000 €,  
 pokuty            169 500 €, 
 príjmy za obradné siene            30 000 €, 
 príjmy za detské jasle           200 000 €, 
 príjmy za kultúrne centrá          130 000 €, 
 príjmy za MŠ           203 900 € 
 kreditné úroky             37 000 €, 
 vratky za služby           290 000 €,  
 ostatné príjmy           180 000 €. 

- granty a transfery        3 942 903 €   
Príjmom rozpočtu budú aj granty a transfery, ktoré majú charakter účelových dotácií a ich 
použitie je viazané na určitý účel. Najpodstatnejšou zložkou je dotácia na školstvo –           
3 250 000  €, 

- príjmy rozpočtových organizácií                 1 216 600 €  
z toho Seniorcentrum – 650 000 €, Staromestská knižnica 10 000 €, Základné školy 
552 000 €, 

- kapitálové príjmy              84 000 €  
z toho príjmy z predaja majetku 84 000 €, 

- príjmové finančné operácie           854 000 €  
sú súčasťou rozpočtu, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov. Tvoria ich prevody 
z mimorozpočtových fondov na financovanie kapitálových výdavkov (vykrytie schodku 
kapitálového rozpočtu) – prevod z Fondu rozvoja 827 000 €, prevod z Fondu na obnovu 
budov, škôl a školských zariadení 27 000 €. 

 
Predpokladaný návrh rozpočtu príjmov je potrebné považovať za rámcový (je spracovaný do 
výšky predpokladaných daňových a nedaňových príjmov, dotácií a transferov, príjmov 
rozpočtových organizácií), ktorý prejde určitým vývojom v súvislosti s ich plnením, a to najmä 
s plnením daňových príjmov, kapitálových príjmov v súvislosti s poskytnutím účelových dotácií. 
 
Vo výdavkovej časti predstavuje návrh rozpočtu celkový objem 17 218 903 €, z toho rozpočet 
bežných výdavkov vo výške 16 280 903 €, rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 938 000 € 
(rok 2012 schválený rozpočet 17 740 825 €, upravený rozpočet 17 883 682 €, rok 2011 schválený 
rozpočet  17 364 000 €, upravený rozpočet 20 514 000 €, skutočnosť 18 585 000 €, rok 2010 
schválený rozpočet  24 629 000, upravený rozpočet  26 631 000 €, skutočnosť 23 273 000 €; rok 
2009 schválený rozpočet 19 943 000 €, upravený rozpočet 23 120 000 €, skutočnosť 21 223 000 €. 
 
Rovnako aj predkladaný návrh rozpočtu výdavkov prejde určitým vývojom, najmä v súvislosti 
s plnením bežných príjmov rozpočtu a s reálnou tvorbou investičných zdrojov – plnením 
kapitálových príjmov. 
Z predloženého návrhu rozpočtu výdavkov je zrejmý pokles výdavkov voči iným rokom, čím sa 
reaguje na zníženie príjmovej časti rozpočtu. 
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C.2. Rozpočet celkových príjmov 
 
V tabuľke sú spracované základné údaje pre porovnanie vývoja príjmov za predchádzajúce 
obdobie 
 
Vývoj príjmovej časti rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto:         Tabuľka č. 5 

Príjmy celkom  
Volebné 
obdobie Rok 

Rozpočet 
pôvodný 
v tis. € 

Počet zmien 
Rozpočet  

po zmenách 
v tis. € 

Skutočnosť 
v tis. € 

2005* 17 323 5 19 282 19 780 4. 2006* 17 670 3 18 761 19 514 
2007* 17 832 3 18 723 16 639 
2008* 17 560 6 18 658 19 761 
2009 18 711 6 19 677 18 187 5. 

2010 20 895 4 17 859 19 168 
2011 17 364 2 18 118 16 002 6. 2012 17 033 6 16 650  

*prepočítané  konverzným kurzom 1,00 € = 30,1260 Sk 
 
C.2.1. Bežné príjmy 
 
Vývoj bežných príjmov              Tabuľka č. 6 

Bežné príjmy 
Volebné 
obdobie Rok 

Rozpočet 
pôvodný  
v tis. € 

Počet zmien 
Rozpočet  

po zmenách 
v tis. € 

Skutočnosť 
v tis. € 

2005* 16 884 5 16 613 17 055 4. 2006* 16 674 3 17 549 17 710 
2007* 16 140 3 17 032 15 876 
2008* 16 555 6 17 196 17 700 
2009 17 375 6 17 507 17 244 5. 

2010 16 545 4 16 511 16 038 
2011 17 364 2 18 118 15 828 6. 2012 16 933 6 16 646  

*prepočítané  konverzným kurzom 1,00 € = 30,1260 Sk 
 
V návrhu programového rozpočtu na roky 2013 – 2015 sa uvažuje s miernym nárastom bežných 
príjmov v roku 2014 (daňových a nedaňových),  v roku 2015 sa počíta  približne s porovnateľným 
rozpočtom ako v roku 2014. V roku 2013 sa oproti roku 2012 počíta s poklesom z výnosu 
podielových daní – podiel na dani z príjmov fyzických osôb o 694 825 € a podiel na dani 
z nehnuteľnosti o 450 139 €. Pri príjme za pokuty sa počíta navýšenie o 80 500 €. U nedaňových 
príjmov najväčší pokles sa počíta pri príjmoch z prenájmu bytov a nebytových priestorov 
o 257 000 €. Zvýšenie sa počíta pri správnych poplatkoch o 24 000 € a pri príjmoch školských 
zariadení o 203 800 €. 
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C.2.1.1.  Daňové príjmy 
 
Daňové príjmy tvoria najvýznamnejšiu zložku bežného rozpočtu 8 444 tis. € (51,9%). Najvyšší 
objem (navrhnutý vo výške 4 250 tis. €, t.j. 50,3 % z celkového objemu očakávaných daňových 
príjmov) tvorí príjem z podielu na daniach v správe štátu (podiel na dani z príjmov fyz. osôb 
z celkového objemu očakávaných daňových príjmov) a podiel na dani z nehnuteľnosti (navrhnutý 
vo výške 2 700 tis. €, t.j. 32,0  % z celkového objemu očakávaných daňových príjmov).  
 
Rozdelenie týchto rozpočtových príjmov Bratislavy je určené v čl. 91, ods. 1 Štatútu hl. mesta SR 
Bratislavy, podľa ktorého podiel na dani z príjmov fyzických osôb sa rozdelí medzi rozpočet 
Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68 % pre rozpočet Bratislavy a 32 % pre rozpočty 
mestských častí, podiel z výnosu dane z nehnuteľností sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy 
a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských 
častí – príjem mestským častiam rozdelí Bratislava pomerne podľa percentuálnych podielov, 
vypočítaných podľa počtu obyvateľov, prepočítaného počtu žiakov a počtu obyvateľov nad 65 
rokov veku podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu 
dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov, ktoré zoberie na vedomie 
mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu Bratislavy. 
 
Rovnako je v čl. 91 ods. 1 určené rozdelenie výnosu miestneho poplatku za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre 
rozpočet Bratislavy a 10 % pre rozpočty mestských častí a podiel pre jednotlivé mestské časti sa 
určí podľa počtu obyvateľov mestskej časti – tento daňový príjem – podiel na poplatku za odpad je 
v rozpočte mestskej časti navrhnutý vo výške 240 tis. €. 
 
Ďalšími daňovými príjmami sú príjmy z miestnych daní podľa VZN č. 8/2011 o miestnej dani za 
užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, účinné od 
01.01.2012, VZN č. 9/2011 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej 
časti mesta na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, účinné od 01.01.2012 a VZN č. 
10/2011 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, účinné od 01.01.2012 navrhnuté pre rok 2013 v celkovej 
výške 1 254 tis. €, z ktorých najvyšší objem (navrhnutý vo výške 1 000 tis. €, t.j. 79,7 %) 
predstavuje daň za užívanie verejného priestranstva. 
 
Predkladaný návrh rozpočtu bežných príjmov je spracovaný do výšky predpokladaných daňových 
a nedaňových príjmov, dotácií a transferov, ktorý prejde určitým vývojom v súvislosti s ich 
plnením, a to najmä s plnením daňových príjmov (vplyv finančnej krízy) a v súvislosti 
s poskytnutím účelových dotácií. 
 
C.2.1.2.  Nedaňové príjmy 
 
Nedaňové príjmy tvoria príjmy z prenájmu majetku zo správnych poplatkov, pokút, príjmy 
zariadení bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti,  úroky a ostatné 
príjmy. Na rok 2013 sú navrhované v celkovom objeme 2 681 400 €. Podstatnú zložku z tohto 
objemu tvoria príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov v sume 950 000 €. 
Zvlášť sú rozpočtované príjmy rozpočtových organizácií zriadených mestskou častou navrhované 
vo výške 1 212 600 €.  
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C.2.1.3.  Granty a transfery 
 
Granty a transfery na rok 2013 sú navrhnuté v celkovej výške 3 942 903 €. Sú v nich zahrnuté 
dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorými štát prispieva na činnosti prenesené zo štátu na obce 
v oblasti školstva, sociálneho zabezpečenia stavebného poriadku a matriky, evidencie 
obyvateľstva. Najpodstatnejšiu zložku v grantoch a transferoch predstavuje dotácia na školstvo – 
3 402 265 €. 
Príjmy z grantov a transferov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je presne 
naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť iným spôsobom.  
 
C.2.2.  Kapitálové príjmy 
 
Vývoj kapitálových príjmov:        Tabuľka č. 7 

Kapitálové príjmy 
Volebné 
obdobie Rok 

Rozpočet 
pôvodný 
v tis. € 

Počet zmien 
Rozpočet  

po zmenách 
v tis. € 

Skutočnosť 
v tis. € 

2005* 1 438 5 2 669 2 724 4. 2006*    996 3 1 212 1 807 
2007* 1 691 3 1 691     763 
2008* 1 005 6 1 462 2 061 
2009 1 336 6 2 170    943 5. 

2010 4 350 4 1 348 3 130 
2011        0 2    310  174 6. 2012 100  304  

*prepočítané  konverzným kurzom 1,00 € = 30,1260 Sk 
 
V návrhu programového rozpočtu kapitálových príjmov sa uvažuje v r. 2013 príjem z predaja 
majetku vo výške 84 000 €, v roku 2014 sa uvažuje s príjmom 2 266 500 € (z toho príjem 
z predaja majetku 110 000 € a granty na projekty ISRMO 2 156 500 €) 
 
C.2.3.  Príjmové finančné operácie 
 
Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu, nie sú však súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. 
Príjmové finančné operácie tvoria prevody z mimorozpočtových fondov na financovanie 
kapitálových výdavkov (vykrytie schodku kapitálového rozpočtu).  Na rok 2013 sa uvažuje 
s celkovým objemom príjmových finančných operácií vo výške 854 000 €, z toho prevod z Fondu 
rozvoja bývania je   827 000 €, prevod z Fondu na obnovu budov, škôl a školských zariadení  je  
27 000 €. 
 
C.3.  Rozpočet celkových výdavkov 
 
Rozpočet celkových výdavkov v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2013 – 2015 je 
rozpracovaný v návrhu rozpočtu v časti 4. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto na roky 2013 -2015, kde sa konštatuje:  
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                              Tabuľka č. 8 

Program, podprogram, prvok 2012 
výdavky spolu v € 

2013 
výdavky spolu v € Index 2013/2012 

1. Podpora verejnej správy 3 982 650 4 122 392 103,5 % 
2. Ochrana obyvateľov a majetku 169 000 157 330 93,1 % 
3. Cestná doprava  982 000 858 000 73,8 % 
4. Životné prostredie 1 473 342 1164 081 79,0 % 
5. Bývanie a občianska vybavenosť 1 118 408 1 368 448 122,4 % 
6. Rekreačné a kultúrne služby 1 182 651 1 033 005 87,3 % 
7. Vzdelávanie 6 858 577 6 265 100 91,3 % 
8. Sociálne služby 2 117 054 2 250 547 106,3 % 
 Výdavky spolu (bez VFO) 17 883 682 17 218 903 96,3 % 
 VFO – Výdavkové finančné operácie 0 0 0 
           Výdavky celkom 17 883 682 17 218 903 96,3 % 
 
Rozpočet celkových výdavkov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2013 – 2015 
rešpektuje platnú jednotnú rozpočtovú klasifikáciu pre triedenie príjmov a výdavkov a súčasne 
povinnosť zostaviť rozpočet aj v programovej štruktúre. Cieľom  programového rozpočtu je 
orientácia na výsledky, merateľné výstupy, mieru výkonnosti ale najmä kvalitu služieb občanom 
bez rozlišovania bežných a kapitálových výdavkov. Výdavky rozpočtu na rok 2013 sú limitované 
očakávanými príjmami – rozpočet príjmov  je nižší oproti upravenému rozpočtu roku 2012       
o 584 779 €, z tohto dôvodu sa na strane výdavkov uplatňujú úsporné opatrenia. 
 
V ďalších častiach rozpočtu sú tabuľkovou formou v štruktúre program, podprogram, prvok 
a v skladbe uvádzané: 

- Bežné výdavky 
- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 
- Poistné a príspevok do poisťovaní 
- Tovary a služby 
- Bežné transfery 
- Kapitálové výdavky 

Celkové výdavky rozpočtu na rok 2013 sú navrhnuté vo výške 17 218 903 €. Pre porovnanie 
uvádzam v nasledujúcej tabuľke vývoj celkových výdavkov za roky 2005 – 2012. 
 
Vývoj výdavkovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto          Tabuľka č. 9  

Výdavky celkom 
Volebné 
obdobie Rok 

Rozpočet 
pôvodný 
v tis. € 

Počet zmien 
Rozpočet  

po zmenách 
v tis. € 

Skutočnosť 
v tis. € 

2005* 17 332 5 19 282 17 911 4. 2006* 17 670 3 20 982 20 916 
2007* 18 913 3 19 804 17 161 
2008* 19 055 6 20 172 18 320 
2009 19 943 6 23 120 21 223 5. 

2010 24 629 4 26 631 23 273 
2011 17 364 2 18 276 18 585 6. 
2012 17 741 6 17 884  

*prepočítané  konverzným kurzom 1,00 € = 30,1260 Sk 
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C.3.1.  Bežné výdavky 
                Tabuľka č. 10 

Bežné výdavky 
Volebné 
obdobie Rok 

Rozpočet 
pôvodný 
v tis. € 

Počet zmien Rozpočet 
 po zmenách 

v tis. € 

Skutočnosť 
v tis. € 

2005* 15 884 5 16 613 16 038 4. 2006* 16 674 3 17 583 18 739 
2007* 16 140 3 17 032 15 999 
2008* 16 555 6 17 199 16 414 
2009 17 375 6 21 000 20 008 5. 

2010 19 906 4 22 010 20 760 
2011 17 364 2 18 276 17 941 6. 2012 16 933 6 16 876  

*prepočítané  konverzným kurzom 1,00 € = 30,1260 Sk 
 
 
C.3.2 . Kapitálové výdavky 
                           Tabuľka č. 11 

Kapitálové výdavky 
Volebné 
obdobie Rok Rozpočet  

pôvodný 
v tis. € 

Počet zmien 
 

Rozpočet 
 po zmenách 

v tis. € 

Skutočnosť 
v tis. € 

2005* 1 438 5 2 669 1 873 4. 2006* 996 3 3 384 2 177 
2007* 2 773 3 2 773 1 162 
2008* 2 500 6 2 972 1 905 
2009 2 568 6 2 120 1 215 5. 

2010 4 723 4 4 621 2 513 
2011 0 2 2 238 644 6. 2012 808 6 1 008  

*prepočítané  konverzným kurzom 1,00 € = 30,1260 Sk 
 
D. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 
Predpoklad vývoja výsledku hospodárenia v rokoch 2013 – 2015:          

       Tabuľka č. 12 
Rozpočtové roky 2013             v € 2014                v € 2015                 v €                  
Bežné príjmy celkom 16 280 903 16 615 173 16 615 008 
Bežné výdavky celkom 16 280 903 16 615 173 16 615 008 
Hospodárenie MČ: prebytok rozpočtu + 
                                schodok rozpočtu  - 

0 0 0 

Kapitálové príjmy celkom 84 000 2 266 500 300 000 
Kapitálové výdavky celkom 938 000 4 118 580 1 040 040 
Hospodárenie MČ: prebytok rozpočtu + 
                                schodok rozpočtu  -  

 
- 854 000 

 
- 1 852 080 

 
- 740 040 

Príjmy celkom 16 364 903 18 881 673 16 915 008 
Výdavky celkom 17 218 903 20 733 753 17 655 048 
Hospodárenie MČ: prebytok rozpočtu + 
                                schodok rozpočtu  - 

 
- 854 000 

 
- 1 852 080 

 
- 740 040 

Finančné operácie príjmové 854 000 1 852 080 740 040 
Finančné operácie výdavkové 0 0 0 
Bilancia rozpočtu (vrátane finančných operácií) 0 0 0 
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E. ZHRNUTIE 
 
Návrh programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2013 – 2015 je 
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu 
zohľadňuje ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. 
z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 o financovaní základných 
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne 
normy. 
 
Návrh rozpočtu bol zverejnený v súlade so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   na 
úradnej tabuli dňa 26.11.2012, ako aj na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  
 
Pri tvorbe rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 a roky 2014 – 2015 sa 
spracovateľ snažil zohľadniť viaceré skutočnosti  v aktuálnej i predpokladanej situácii legislatívnej 
i hospodárskej. Na pretrvávajúcu hospodársku krízu reagujú nielen štáty, vyššie územné celky, ale 
aj mestá a obce, resp. mestské časti. Tento trend bol uplatnený aj pri zostavovaní rozpočtu na roky 
2013 – 2015. 
Zvýšenú pozornosť odporúčam venovať pravidelnej vnútornej finančnej kontrole a dôslednému 
sledovaniu príjmov a výdavkov jednak na úrovni miestneho úradu, ako aj všetkých subjektov, 
ktoré sú zapojené do rozpočtového procesu v súlade so zák. č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších 
predpisov.  
 
Na základe uvedeného odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava–Staré 
Mesto po prerokovaní schváliť návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na 
rok 2013 a návrhy rozpočtov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2014 a 2015 
vziať na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, december 2012 
 
 
Ing. Oliver   P a r a d e i s e r 
miestny kontrolór mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
 
 
 


