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N á v r h    u z n e s e n i a : 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
 
A. s c h v a ľ u j e 
 
1. záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok 2011: 

príjmy ............................................................................................. 
výdavky .......................................................................................... 
schodok hospodárenia .................................................................... 
prevod nepoužitých účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
do roku 2012 .................................................................................. 
reálny schodok hospodárenia ......................................................... 

 
  15 828 285,13 Eur 
 17 940 919,37 Eur 
- 2 112 634,24 Eur 

 
- 100 000,00 Eur 

- 2 212 634,24 Eur  
   
 záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za rok 2011: 

príjmy ............................................................................................ 
výdavky ......................................................................................... 
schodok hospodárenia ................................................................... 

 
   173 936,50 Eur 
 644 000,16 Eur 

- 470 063,66 Eur 
   
2. schodok rozpočtu mestskej časti za rok 2011 ................................ - 2 682 697,90 Eur 
   
3. záverečný účet finančných operácií mestskej časti za rok 2011: 

príjmové finančné operácie ............................................................. 
 

544 892,26 Eur 
   
4. schodok rozpočtu mestskej časti za rok 2011 ................................. 

vyrovnanie z prebytku finančných operácií za rok 2011 ................ 
reálny schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 ............... 

- 2 682 697,90 Eur 
544 892,26 Eur 

- 2 137 805,64 Eur 
   
5. záverečný účet rezervného fondu mestskej časti za rok 2011: 

stav fondu k 1.1.2011 ..................................................................... 
tvorba fondu ................................................................................... 
použitie fondu ................................................................................ 
stav fondu k 31.12.2011 ................................................................ 

 
  1 458 790,77 Eur 
 2 656 230,59 Eur 

 0,00 Eur 
 4 115 021,36 Eur 

   
6. záverečný účet fondu rozvoja bývania mestskej časti za rok 2011: 

stav fondu k 1.1.2011 ..................................................................... 
tvorba fondu ................................................................................... 
použitie fondu ................................................................................ 
stav fondu k 31.12.2011 ................................................................ 

 
 3 848 492,66 Eur 

 34 970,84 Eur 
 432 999,68 Eur 

3 450 463,82 Eur 
   
7. záverečný účet fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení 

mestskej časti za rok 2011: 
stav fondu k 1.1.2011 ..................................................................... 
tvorba fondu ................................................................................... 
použitie fondu ................................................................................ 
stav fondu k 31.12.2011 ................................................................ 

 
 

423 475,52 Eur 
0,00 Eur 

212 258,37 Eur 
211 217,15 Eur 

   
8. 
 

úhradu schodku rozpočtového hospodárenia za rok 2011 
z rezervného fondu mestskej časti ................................................... 

 
2 137 805,64 Eur 

   
9. celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto bez 

výhrad. 
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Správa k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto za rok 
2011 

 
 
     Rozpočet príjmov a výdavkov mestskej časti na rok 2011 schválilo miestne zastupiteľstvo 
2. novembra 2010 uznesením č. 174/2010. Schválený rozpočet bol zmenený uzneseniami 
miestneho zastupiteľstva č. 20/2011,  42/2011 a rozpočtovým opatrením starostky č. 1/2011.  
 
    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. Pôvodný bežný rozpočet uvažoval s príjmami vo výške  17 364 tis. Eur. 
Osobitne bol zostavený a schválený nulový kapitálový rozpočet.  
 
     Rozpočet rešpektoval 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.  
 
     Výsledok rozpočtového hospodárenia mestskej časti sa zisťuje z výsledkov podvojného 
účtovníctva 13 subjektov – miestny úrad, Staromestská knižnica, Seniorcentrum Staré Mesto, 
8 základných škôl, 2 materské školy. 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. Záverečný účet v členení podľa 
jednotlivých programov je vyčíslený v tabuľke Záverečný účet programového rozpočtu. 
 
 
R e k a p i t u l á c i a   rozpočtového  hospodárenia  mestskej  časti  k 31.12.2011: 
 

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

 
 18 118 tis. Eur 
 18 276 tis. Eur 

 
15 828 tis. Eur 
17 941 tis. Eur 

 
87,4 % 
98,2 % 

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

 
310 tis. Eur 

2 238 tis. Eur 

 
174 tis. Eur 
644 tis. Eur 

 
56,1 % 
28,8 % 

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

 
2 098 tis. Eur 

0 tis. Eur 

 
545 tis. Eur 

0 tis. Eur 

 
26,0 % 

 
 
      
 
     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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  Vývoj príjmov a výdavkov mestskej časti ku koncu jednotlivých štvrťrokov uvádza 
nasledujúci prehľad: 
 

                                                                                               v tis. Eur 
Obdobie Príjmy  

bežné, 
kapitálové, 

finančné oper. 

Výdavky  
bežné, 

kapitálové 

Rozdiel  
 

Stav k 31.3.2011 4 010 3 400 + 610   
Stav k 30.6.2011 8 069 7 749 + 320  
Stav k 30.9.2011 11 984 12 404 - 420  
Stav k 31.12.2011 16 547 18 585 - 2 038 

    
 
 
 
 
   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. Eur 

% z úhrnu 
výdavkov 

01 Všeobecné verejné služby 4 268 23,0 % 
02 Obrana 59  0,3 % 
03 Verejný poriadok a bezpečnosť 164  0,9 % 
04 Ekonomická oblasť (cestné hospodárstvo) 1 081  5,8 % 
05 Ochrana životného prostredia 1 714  9,2 % 
06 Bývanie a občianska vybavenosť 858  4,6 % 
07 Zdravotníctvo 269  1,4 % 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 1 266  6,8 % 
09 Vzdelávanie 7 082  38,2 % 
10 Sociálne zabezpečenie 1 824  9,8 % 
 S p o l u 18 585 100,0 % 

 
 
 
 
 
     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, Záverečný účet programového rozpočtu, Záverečné účty 
mimorozpočtových fondov a Hodnotenie plnenia programov mestskej časti.  
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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 2011 vynaložila mestská časť na činnosť orgánov miestnej samosprávy 187 tis. Eur - 
výdavky súvisiace s rokovaním miestneho zastupiteľstva, mesačné odmeny poslancom, 
vicestarostom 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    2 092 tis. Eur 
Odvody do poistných fondov 707 tis. Eur 
Náhrada cestovných výdavkov pri tuzemských a zahraničných 
pracovných cestách 

 
      8 tis. Eur 

El. energia, teplo, vodné a stočné 111 tis. Eur 
Poštové a telekomunikačné služby, inetrnet 117 tis. Eur 
Materiálové výdavky 79 tis. Eur 
Dopravné výdavky   23 tis. Eur 
Údržba budovy, výp. techniky, softvéru, telekom. techniky, 
strojov, zariadení 

 
96 tis. Eur 

Všeobecné služby  45 tis. Eur 
Externé právne služby, poradenská činnosť  71 tis. Eur 
Odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru  46 tis. Eur 
Príspevok na stravovanie 79 tis. Eur 
Odchodné a odstupné 58 tis. Eur 
Ostatné tovary a služby vrátane tvorby sociálneho fondu     144 tis. Eur 
S p o l u 3 676 tis. Eur 

    
     Do výdavkov miestneho úradu boli zahrnuté aj výdavky na prenesený výkon štátnej správy 
v oblasti stavebného poriadku, životného prostredia, sociálnych vecí, ŠFRB a školský úrad, na 
ktoré dostala mestská časť dotácie zo ŠR vo výške 97 tis. Eur.    
 
   Miestny úrad prehľadne zverejňuje podľa zákona 211/2000 a novele zákona 382/2011 
všetky zmluvy, faktúry a objednávky vo formáte .pdf . V súťaži Transparency international 
sme boli ohodnotení ako „Najlepšia samospráva“ s 99,00 %. 
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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 2011 
bol zmluvne zabezpečený a uhradený nezávislý audit na overenie účtovnej závierky za rok 
2010. S výrokom audítora je vždy oboznámené miestne zastupiteľstvo pri schvaľovaní 
záverečného účtu. 
 
2. Poplatky bankám 
 
    Mestská časť uskutočňovala svoje finančné hospodárenie na  12 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 5 
tis. Eur. 
 
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). 
V roku 2011 neboli vyplatené žiadne úroky. 
 
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  7 tis. Eur.  
 
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. 
 
 
01.3.3  Matričná činnosť 

 
     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 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 41 tis. Eur, skutočne zaúčtované výdavky matriky boli 121 tis. Eur. Matričný úrad 
vyberal  za úkony správneho konania poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov. V roku 2011 boli Matričným úradom vybrané do 
rozpočtu mestskej časti správne poplatky v objeme 25 tis. Eur. V tabuľke Záverečný účet sú 
súčasťou riadku „Správne poplatky“.  
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     Súčet zdrojov financovania a príjmov z matričnej činnosti bol o 55 tis. Eur nižší ako 
výdavky.  
 
Štruktúra vynaložených výdavkov: 
 

Mzdy   77 tis. Eur 
Odvody do poistných fondov  27 tis. Eur 
Tovary a služby  17 tis. Eur 
S p o l u 121 tis. Eur 

 
  
 
01.6.0 Všeobecné verejné výdavky inde neklasifikované 
 
1. Členské príspevky 
 
Členské príspevky boli uhradené nasledovným subjektom: 
 
- Únii miest Slovenska  4 083 Eur 
- Združeniu miest a obcí Slovenska 5 744 Eur  
- Združeniu Malokarpatská vínna cesta 10 Eur 
- Regionálnemu združeniu mestských častí Bratislavy  1 258 Eur 
- Združeniu hlavných kontrolórov  50 Eur 
- Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy  140 Eur 
- Združeniu matrikárok 84 Eur 
 
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. 
 
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 14 tis. Eur, skutočne zaúčtované výdavky 
boli 27 tis. Eur. Register obyvateľov vybral  za úkony správneho konania poplatky podľa 
zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v sume 4 tis. 
Eur. V tabuľke Záverečný účet sú súčasťou riadku „Správne poplatky“.  
     Súčet zdrojov financovania a príjmov z činnosti registra obyvateľov bol o 9 tis. Eur nižší 
ako výdavky.  
 
Štruktúra vynaložených výdavkov: 
 

Mzdy    19 tis. Eur 
Odvody do poistných fondov  6 tis. Eur 
Tovary a služby  2 tis. Eur 
S p o l u 27 tis. Eur 
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7. Výdavky na sčítanie obyvateľstva  
 
     V roku 2011 sa uskutočnilo „Sčítanie obyvateľov, domov a bytov“. Celkové výdavky boli 
43 tis. Eur z toho štát prostredníctvom obvodného úradu refundoval 36 tis. Eur a z rozpočtu 
mestskej časti bolo uhradených 7 tis. Eur. 
 
8. Dotácia na kultúru v Horskom parku pre Nadáciu Horský park 
 
    Na rozšírenie aktivít staromestského kultúrneho leta bola poskytnutá dotácia na kultúru 
v Horskom parku – koncerty, tančiareň. 
 
 
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 2011 uhradila mestská časť zo svojho rozpočtu príspevky do fondu opráv spolu vo 
výške  40 tis. Eur, odmenu za správu a za služby 13 tis. Eur a energie vo výške 6 tis. Eur.  
 
 
03.2.0   Požiarna ochrana 
 
     Mestská časť financovala v roku 2011 základné prevádzkové potreby Miestneho 
hasičského zboru vo výške 3 tis. Eur. 
 
 
03.6.0 Služby verejného poriadku                                 
 
        V roku 2011 bolo v Grassalkovichovej záhrade mestskou časťou Bratislava – Staré 
Mesto zabezpečované jej stráženie spoločnosťou TEMIS Security s.r.o. na základe zmluvy č. 
01/01/2009 v mesačnom a dennom čase podľa rozhodnutia starostu mestskej časti č. 27/2011 
o sprístupnení historických záhrad a detských ihrísk v správe mestskej časti verejnosti takto: 
 
január, február                10.00 - 18.00 h 
marec 10.00 - 19.00 h 
apríl, máj                         09.00 - 21.00 h 
jún- september                08.00 - 21.00 h 
október 10.00 - 20.00 h 
november, december      10.00 - 18.00 h 
 
V historickej záhrade pri Aspremontovom paláci (Medická záhrada) bolo v roku 2011 
zabezpečované jej stráženie spoločnosťou Royal Guard s. r. o. v tých istých otváracích 
hodinách ako Grassalkovichova záhrada. 
     Predmetom obidvoch zmlúv je zabezpečovať ochranu priestorov a majetku proti násilnému 
vniknutiu cudzích osôb, neoprávnenému vstupu osôb so psom a bicyklom, proti 
znečisťovaniu, premiestňovaniu mobiliáru, ochranu osôb zdržiavajúcich sa v záhradách pred 
násilným útokom iných osôb a kontrolu dodržiavania parkových poriadkov záhrad.            
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    Súčasťou tohto funkčného oddielu sú aj výdavky na reguláciu plôch exteriérového sedenia 
pred vybranými zariadeniami poskytujúcimi reštauračné služby a výdavky na odstraňovanie 
vozidiel, ktoré tvoria prekážky na komunikáciách v správe mestskej časti. 
 
 
04.2.1   Veterinárne služby a prevencia 
 
     Vybrané činnosti veterinárnej asanácie v Bratislave zabezpečovalo aj v roku 2011 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 2011 prispelo Staré Mesto na celomestské výdavky sumou 4 tis. 
Eur. 
     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  20 tis. Eur. 
 
 
04.5.1      Cestná doprava 
 
1.  Opravy komunikácií 
 
     Starostlivosť o miestne komunikácie III. a IV. triedy v správe mestskej časti Bratislava–
Staré Mesto zabezpečovala mestská časť prostredníctvom dodávateľských firiem. Súčasťou 
tohto okruhu verejnoprospešných činností boli opravy ciest, chodníkov, údržba čistenie 
a opravy kanalizačných vpustí, oprava dlažby a údržba mobiliáru v historickej časti mesta, 
údržba dopravného značenia. Rozsah údržby a opráv je limitovaný výškou schváleného 
rozpočtu na tento účel. V roku 2011 mestská časť dodávateľom uhradila čiastku 209 tis. Eur. 
 
 
2. Správa a zimná údržba komunikácií 
 
    Na zabezpečení údržby sa podieľali pracovníci zimného dispečingu (4 pracovníci 
miestneho úradu) a dodávateľ VEPOS Bratislava s.r.o., ktorý zabezpečoval zjazdnosť 
a schodnosť komunikácií a schodísk v správe mestskej časti a chodníkov v parkoch. Za 
správu a zimnú údržbu komunikácií bolo dodávateľovom uhradených 440 tis. Eur. 
 
 
3. Stočné za komunikácie III. a IV. triedy 
 
      V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
v znení neskorších predpisov zaplatila mestská časť v roku 2011 stočné za komunikácie III. 
a IV. triedy o rozlohe 453 769,83 m2  čiastku 332 tis. Eur. 
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05.1.0   Nakladanie s komunálnym odpadom 
            
   Čistenie komunikácií a odvoz odpadu zabezpečovala mestská časť prostredníctvom 
dodávateľa. Na zber veľkorozmerného odpadu boli k dispozícii veľkorozmerné kontajnery, 
biologický odpad z orezov sa likvidoval štiepkovaním. Spolu vynaložilo Staré Mesto  
výdavky na nakladanie s odpadom  vo výške  891 tis. Eur.  
 
 
05.6.0   Ochrana životného prostredia 
 
1. Verejná zeleň  
 
     VEPOS s.r.o. zabezpečoval starostlivosť o plochy zelene v centre mesta aj v okrajových 
lokalitách mestskej časti a v Grassalkovichovej a Medickej záhrade. Výdavky boli zaúčtované 
vo výške 677 tis. Eur. 
  
2. Výsadba a údržba stromov 
 
        Počas roku 2011 bolo spolu orezaných 174 ks stromov, čiastočný orez  bol vykonaný na 
182 ks stromov. Z dôvodu zlého zdravotného stavu bolo vyrúbaných 125 stromov. 
Vysadených bolo 80 ks stromov a 342 ks kríkov. Celkové náklady boli 129 tis. Eur. 
      Na údržbu stromov boli použité aj prostriedky získané zo správnych poplatkov za výrub 
stromov rastúcich mimo lesa za rok 2011 vo výške 6,5 tis. Eur. 
 
 
06.2.0   Rozvoj obcí 
 
1. Riešenie statickej dopravy 
 
   Mestská časť v roku 2011 zabezpečovala údržbu a obnovu dopravného značenia aj 
v oblastiach s novým parkovacím režimom zavedeným v roku 2010. Celkovo bolo 
dodávateľovi dopravného značenia uhradených 38 tis. Eur.  
 
 
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 vyplývajúcich zo zmlúv o spoločenstve alebo 
zo zmlúv o výkone správy.  
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     Referát evidoval k 31.12.2011 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 144 281 337 
prechodne neužívané 28 46 0 
bezprávne a protiprávne obsadené 17 4 0 
vstavby 11 0 0 
s p o l u 200 331 337 

 
 
Prehľad  obecných bytov (vrátane získaných delimitáciou školstva) podľa kategorizácie  
k 31.12.2011: 
 

štandard počet 
l. kategória 80 
2. kategória 41 
3. kategória 26 
4. kategória 42 

 
 
Prehľad o obecných bytoch podľa izbovitosti k 31.12.2011: 
 

veľkosť počet 
1-izbové 81 
2-izbové 57 
3-izbové 41 
4-izbové 6 
5 a viac izbové 4 

 
 
Prehľad o nebytových priestoroch podľa účelu využitia: 
 

účel využitia počet 
obchodné 49 
kancelárske 46 
sklady 29 
kotolne 30 
CO kryty 51 
výmenníkové stanice ZSE, BaT 16 
ateliéry 9 
garáže 34 
sociálne a lekárske účely 6 
zariadenia mestskej časti 37 
iné 24 
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     Mestská časť ako vlastník nepredaných priestorov uhrádza na základe zmluvy o finančnom 
režime náklady na služby, od nájomcov vyberá platby spolu s nájomným. V roku 2011 boli 
z rozpočtu mestskej časti uhradené výdavky za služby spojené s užívaním bytov a nebytových 
priestorov v objeme  316 tis. Eur.  
     Obecné byty a nebytové priestory spravuje mestská časť prostredníctvom 29 
správcovských firiem a  37 spoločenstiev. Týmto subjektom uhradila v  roku 2011 mestská 
časť zmluvne dohodnuté odmeny za správu vo výške  24 tis. Eur a príspevky do fondu opráv, 
prevádzky a údržby v objeme 150 tis. Eur.  
      
4. Opravy obecných priestorov, domov 
 
      Oddelenie majetkové a investičné zabezpečuje nevyhnutné opravy v nepredaných bytoch 
a nebytových priestoroch – okrem odstránenia havárií boli finančné prostriedky použité na 
výmenu vyradených zväčša plynových spotrebičov na výrobu tepla, na vodoinštalačné opravy 
a výmeny zriaďovacích predmetov, na opravy zatekajúcich striech a na nevyhnutné 
elektrikárske, zámočnícke a murárske práce. 
 
5. Prevod vlastníctva bytov a nebyt. priestorov 
 
      V roku 2011 pokračoval prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov podľa zákona 
č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Za  
mestskú časť zabezpečoval prevod zmluvný partner, ktorému bola uhradená suma 1 tis. Eur. 
 
6. Ostatné služby 
 
    Z tejto položky rozpočtu sa uhrádzajú náklady na energie a služby v dočasne 
nevyužívaných (neprenajatých) priestorov. Celkový výdavok bol 64 tis. Eur. 
 
7.  Právne služby, súdne poplatky 
 
      V roku 2011 bolo vynaložených 21 tis. Eur na súdne poplatky. 
 
8. Deložácie 
 
      Táto položka 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. V roku 2011 predstavovali výdavky 
sumu 7 tis. Eur. 
 
9. Štúdie, posudky 
 
      Výdavky na štúdie a posudky bytov a stavieb nesúvisiace s výstavbou. V roku 2011 
predstavovali výdavky sumu 4 tis. Eur. 
 
 
10. Trhovisko 
 
     Mestská časť je prevádzkovateľom trhoviska na Poľnej ul.. Celkové výdavky súvisiace 
s prevádzkou boli 4 tis. Eur.  
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11. Verejné záchody 
 
     Prevádzkovanie a údržbu 4 verejných záchodov v Starom Meste zabezpečovala na základe 
zmluvy firma VEPOS s.r.o.. V roku 2011 boli k dispozícii občanom prevádzky verejných WC 
v nasledovných lokalitách: Palackého, Šafárikovo nám., v  Medickej záhrade, 
a v Grassalkovichovej záhrade. Z dôvodu nedostatočného využívania , resp. z technických 
príčin boli uzatvorené 4 verejné WC: na Kollárovom nám., Kapucínskej ul., na ul. 29. augusta 
a Americkom nám. Celkové výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou boli 122 tis. Eur.  
 
 
07.6.0  Zdravotníctvo inde neklasifikované 
 
Detské jasle 
 
     Mestská časť prevádzkuje jasle na Čajkovského a Hollého ul., ktoré poskytujú komplexnú 
starostlivosť o deti od 6 mesiacov do 3 rokov odbornými pracovníčkami - zdravotné sestry, 
pestúnky, kuchárky. Odborné pracovníčky sa na základe svojich odborných vedomostí starajú 
s veľkým citom o zverené deti a venujú sa im primerane podľa veku ich vývoja a 
individuálnych  potrieb. Cieľavedome napomáhajú  k ich duševnému vývinu. Na základe 
pripravených plánov práce na každý mesiac sa vykonávajú výchovné činnosti zo všetkých 
zložiek výchovy. Pripravovanými besiedkami k rôznym príležitostiam  im spríjemňujú pobyt 
v jasliach, vedú k ich samostatnosti a sebaobsluhe, dbajú na hygienu, bezpečnosť. Vedúce DJ 
poskytujú rodičom odbornú poradenskú činnosť v oblastiach: 
a) adaptácie na kolektív, 
b) správnej výživy, 
c)  pri výbere správnej obuvi (spolupráca s detským ortopédom), 
d) výchovy. 
 
   V detských jasliach sa dbá na správnu výživu detí, čo do skladby, nutričnej hodnoty, 
pestrosti, kvality, dodržuje sa pitný režim. 
     Detské jasle (oddelenie starších batoliat) sa už niekoľko rokov zúčastňujú aj na projekte 
„Prevencia proti zubnému kazu“ - spolupráca s detskými stomatológmi, kde sú zabezpečené 
prvé návštevy - kontakty detí so zubným lekárom, ambulanciou i  pomôcky  na ošetrovanie 
zúbkov. 
 
Kapacita: 

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

 
 
Štruktúra vynaložených výdavkov: 
 

Mzdy      150 tis. Eur 
Odvody do poistných fondov   52 tis. Eur 
Tovary a služby   65 tis. Eur 
S p o l u  267 tis. Eur 

       
    Priemerný mesačný prevádzkový  výdavok na l dieťa v roku 2011 bol 318 Eur, rodičia detí 
uhradili priemerne 225 Eur (t.j. 71 %), rozdiel 93 Eur (t.j. 29 %) bol uhradený z rozpočtu 
mestskej časti.  
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     Mesačné úhrady za detské jasle boli do 30.8.211 stanovené vo výške 209,12 Eur pre 
obyvateľov mestskej časti a 262,23 Eur pre ostatných. Stravné bolo 1,32 Eur na jedno dieťa 
a deň. Mesačné úhrady  od 1.9.2011 boli   VZN č. 44/2011 stanovené vo výške 272 Eur pre 
dieťa obyvateľa s trvalým pobytom v  mestskej časti a 340 Eur pre dieťa, ktorého rodičia 
nemajú trvalý pobyt v našej mestskej časti. Výška stravného  bola upravená na 1,50 Eur na 
jedno dieťa.  
 
      Príjmy: 
 

Čajkovského 123 tis. Eur 
Hollého 66 tis. Eur 
spolu  189 tis. Eur 

 
 
08.1.0   Rekreačné  a športové služby 
 
1. Verejné detské ihriská 
 
     V roku 2011 bolo v prevádzke osem detských ihrísk: na Búdkovej ceste, v Slubekovej 
záhrade, na Jedlíkovej a Žabotovej ulici, v Medickej záhrade, v Grassalkovichovej záhrade, 
na Jakubovom a Fajnorovom nábreží. Dve ihriská sú umiestnené na cudzích pozemkoch –  na 
Fajnorovom nábr. a na Búdkovej. Prevádzku a údržbu ihrísk zabezpečovala na základe 
zmluvy firma VEPOS s.r.o.. Celkové náklady boli vo výške 42 tis. Eur. 
 
2. Rekreačný objekt Duchonka 
 
     Rekreačné zariadenie na Duchonke slúži zamestnancom mestskej časti. Zamestnanci a ich 
rodinní príslušníci uhrádzajú poplatok 3 Eur/deň,  ostatné osoby 6 Eur/deň. Výdavky  
zaúčtované v úhrnnej výške 1 tis. Eur pozostávajú z úhrad za el. energiu, vodné a stočné, 
odvoz odpadu, miestne dane. 
 
 
08.2.0    Kultúrne služby 
 
1. Miestne kultúrne centrá 
 
   V hodnotenom období realizovali kultúrnu činnosť päť kultúrnych zariadení bez právnej 
subjektivity, zastrešených do troch organizačných jednotiek: Centrum hudby, Centrum 
vizuálneho umenia a Centrum divadla, literatúry a vzdelávania.  
 
    Oddelenie kultúry, okrem metodického pôsobenia sa podieľalo na príprave a realizácii 
podujatí nad  rámec činností kultúrnych zariadení – Staromestské kultúrne leto, kultúrny 
program počas Vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí, Festival vodníkov a varenia 
rybacej polievky, Korunovačné slávnosti, výstava Socha a objekt, Detský folklórny festival, 
festival Viva Musica a pod. 
    Program Kultúrneho leta možno označiť za nosnú aktivitu oddelenia. Drvivá väčšina 
programov sa uskutočnila v exteriéroch Starého Mesta. Hviezdoslavovo námestie, Medická 
záhrada, Sľubekova záhrada, nádvorie Zichyho paláca. 
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   Staromestské kultúrne leto 2011 bolo zostavené tak, aby to bola mestská kultúra a kultúrna 
zábava najmä pre mešťanov, čiže obyvateľov mesta Bratislavy aj návštevníkov – či už 
domácich, alebo zahraničných turistov. Zároveň aby bola prístupná či už cenovo alebo 
žánrovo, aby si v zmesi programov každá generácia našla svoje divácke miesto. 
Úspešná bola  Hudba na námestí (Hviezoslavovom), okrem dvoch vystúpení, ktoré sa pre 
počasie neuskutočnili, sa hralo každú sobotu a nedeľu podvečer. Ponuka koncertov bola 
pestrá – od opery, cez muzikál, operetu, klasiku, pop až po jazz. Návštevnosť bola 
samozrejme ovplyvnená počasím, v prípade pekného počasia bolo na námestí viac ako 350 
ľudí. Pravidelne boli vypredané podujatia na nádvorí Zichyho paláca - na Divadle na nádvorí 
aj Hudbe na nádvorí a v júli bol „plný dom“ aj na chrámových koncertoch. Tie boli vítaným 
osviežením žánrovej ponuky koncertov v meste, keďže sme podobné koncerty robili ako 
jediní. Napriek premenlivému počasiu boli odohraté všetky divadelné predstavenia, najväčší 
úspech zaznamenali komédie, kabarety. Návštevnosť bola zabezpečená predpredajom i so 
systémom zliav a pohybovala sa v rozpätí od  35  po 300 ľudí.   
    Mestská časť bola spoluorganizátorom divadelného Leta hereckých osobností so Studiom 
Dva. Spolu sme pripravili a zrealizovali 4 x Kávu u Zichyho, neformálne diskusné stretnutia. 
Vďaka patrí hercovi a staromestskému poslancovi Štefanovi Bučkovi, ktorý ich vždy so 
šarmom uviedol a moderoval.  
    Na nádvorí Zichyho paláca bola otvorená malá samoobslužná knižnica a k nej sa pridali aj 
pravidelné autorské čítania v spolupráci s knižnou distribúciou Gorila. 
    Na konci roka bol realizovaný ďalší náročnejší projekt - Staromestské predvianočné trhy. 
Celý advent,  každý deň od 25.11. až do 23.12. bol program na Hviezdoslavovom námestí - 
začínal čítaním Deti píšu Ježiškovi (spolu so VŠMU) a pokračoval koncertmi a vystúpeniami 
hudobných skupín. V spolupráci so študentmi herectva VŠMU bol zorganizovaný živý 
betlehem na nádvorí Zichyho paláca. 
 
 
Centrum hudby, Zichyho palác, Ventúrska 9 
 
    Činnosť Centra hudby v roku 2011 bola zameraná  najmä na  kultúrne a spoločenské 
podujatia pre Bratislavčanov a hlavne pre obyvateľov Starého Mesta. 
Koncerty sa uskutočňovali v Hudobnom salóne, na ktorých vystupovali osobnosti hudobného 
sveta, žiaci ZUŠ a študenti VŠMU.  
    Centrum hudby organizačne zabezpečovalo pravidelné mesačné stretnutia dôchodcov pri 
príležitosti ich životného jubilea. Na každom podujatí mala slávnostný príhovor pani 
starostka, pravidelne sa zúčastňovali aj poslanci. 
    Zariadenie sa podieľalo v spolupráci s matrikou na realizácii sobášnych obradov 
a slávnostných uvítaní detí do života.  
    V spolupráci so sociálnym oddelením boli realizované cyklické prednášky pre seniorov.  
 
    
Centrum divadla, literatúry a vzdelávania,  Gaštanová 19 
 
    Centrum Divadla, literatúry a vzdelávania zmenilo vizuálnu komunikáciu - nový dizajn 
plagátu, propagačných letákov, logo. Zmenilo sa označenie jednotlivých prevádzok.   
V súlade so zameraním na  záujmové komunity sa zaviedlo označenie  Staromestský klub F7, 
(Františkánske nám.7), Staromestský klub 10x10, (Školská 14) a Staromestský klub G19 
(Gaštanová 19). Spustil sa nástroj na priamu komunikáciu s návštevníkom - webová stránka 
www.kulturastaremesto.sk. Vo všetkých priestoroch CDLaV je voľne prístupný internet 
(wifi). 
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     V oblasti divadelnej činnosti v priestoroch  Staromestského klubu F7 pôsobilo na základe 
zmluvy o spolupráci divadlo Gunagu.  
     V staromestskom klube 10x10, na Školskej ulici spoločnosť Ticho a spol. na základe 
kontraktu uviedla tri divadelné premiéry, Dych Lukavických zápiskov, premiéra 16.4.2011, 
autorky Viki Janouškovej, premiéru (20.11.2011)  divadla bá-snenia Izrafel alebo cúvanie do 
pamäti, v réžii Róberta Horňáka, inscenáciu DSS Prima a Ticha a spol. Paťa a pastieri 
(premiéra 2.12.2011),  divadelné predstavenie, ktoré vzniklo zo stretnutí skupiny dospelých  
s mentálne postihnutými zo združenia Prima. 
     V spolupráci s amatérskym Divadlom Ívery v Staromestskom klube 10x10 boli uvedené 
inscenácie v týždennom cykle počas celého roka a vytvorili si  svoj okruh divákov. 
     Divadelné združenie Zrakáč, je divadlom zrakovo postihnutých, v roku 2011 bolo 
v spolupráci uvedené na scéne Staromestského klubu 10x10 niekoľko repríz predstavenia 
Rómeo a Júlia. 
     Na úseku vzdelávania a klubovej činnosti  boli usporiadané denné tábory  pre deti a cyklus 
Zdravá škola, pre dospelých rôzne kurzy a semináre. Novým podujatím bol cyklus diskusných 
klubových večerov.  Diskusná platforma pre diskusie s odborníkmi z oblasti životného štýlu 
a kvality života. Prvý cyklus pod názvom: Kto som, odkiaľ a kam idem, a aké mám možnosti, 
má za cieľ otvoriť rôzne otázky hľadania  miesta v živote. 
    Pre seniorov boli pripravené  podujatia zamerané na rôzne spoločenské udalosti /Fašiangy, 
Deň matiek, Mesiac úcty k starším a Vianoce/,  v rámci Mesiaca úcty k starším cyklus 
podujatí /prednáška spojená s besedou, cvičenie a koncert/, ktoré sa stretli s veľkým 
úspechom a záujmom. 
      V CDLaV pracuje i niekoľko klubov a krúžkov pre  deti a pre seniorov klub dôchodcov a 
majú veľmi bohatý program. 
      V roku 2011 bol spracovaný ideový návrh dostavby a rekonštrukcie budovy CDLaV na 
Školskej 14.  Zámer vychádza  z potreby presunúť divadelnú sálu mimo obytnú časť budovy 
centra, nakoľko  neustále prichádzajú sťažnosti na rušenie hlukom.  Obyvatelia sa  odvolávajú 
na povolenú hladinu 40  Db, čo  je merateľné už pri potlesku. Obnova zariadenia sa  javí ako 
potrebná aj vzhľadom na technické a estetické opotrebovanie interiérov kultúrneho  
zariadenia. Optimálny variant počíta  s vypracovaním projektovej dokumentácie a prípravu 
rekonštrukcie po stavebné povolenie v roku 2012. Samotnú realizáciu rekonštrukcie 
a dostavby v roku 2013. 
 
 
Centrum vizuálneho umenia 
  

    Galéria Cypriána Majerníka zmenila štatút na zbierkotvornú a následne založila zbierku, 
pozostávajúcu výhradne z darov od popredných slovenských umelcov od 50. rokov 20. 
storočia. Galéria vďaka tomu získala registráciu v Registri múzeí a galérií Ministerstva 
kultúry SR a požiadala tiež o členstvo v Rade galérií Slovenska. Zbierka je špecializovaná 
najmä na juvenílie, na mladé umenie obdobia tesne po skončení akademického štúdia 
jednotlivých autorov. Získali sme viac než 30 prác a autorských cyklov od autorov ako Július 
Koller, Ján Mathé, Juraj Meliš, Vladimír Popovič, Vladimír Havrilla, Milan Adamčiak, Jana 
Želibská, Daniel Fischer, Pavlína Fichta Čierna a ďalších. Ďalším krokom bolo založenie 
webového portálu www.artdispečing.sk (spolupráca so Stanom Masárom a Imrichom 
Šikorom), ktorý je na svete vôbec prvým archívom, zbierajúcim súčasné diela spolu s 
iniciovaním ich aktuálnej recenzie. Novinkou vo výstavnom pláne sa stalo aj osamostatnenie 
dramaturgie priestoru Project Room, ktorý od decembra kurátorsky riadi Nina Vrbanová. 
Azda najvýznamnejšou zmenou, ktorú sa podarilo presadiť v rámci Centra vizuálneho umenia 
je transformácia priestoru Galérie F7 na profesionálnu inštitúciu vedenú Slovenskou sekciou 
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Medzinárodnej asociácie kritikov so sídlom v Paríži AICA, pod názvom Galéria Faica. Ide 
o rovnaký typ spolupráce, aký sa mestskej časti doteraz osvedčil najmä v prípade komorných 
divadelných scén. 
   Výstavy a diskusie, ktoré sú uskutočňované v spolupráci so Zuzanou Bartošovou – v roku 
2011 navštívilo do 4000 divákov.  
 

 
Štruktúra vynaložených výdavkov: 
 

Mzdy   160 tis. Eur 
Odvody do poistných fondov 56 tis. Eur 
Energia, voda, komunikácie 85 tis. Eur 
Materiálové výdavky 17 tis. Eur 
Údržba 9 tis. Eur 
Zmluvné kultúrne podujatia  117 tis. Eur 
Poplatky ochranným autorským zväzom 3 tis. Eur 
Propagácia, reklama, inzercia 18 tis. Eur 
Práce na základe dohôd 88 tis. Eur 
Ostatné tovary a služby    95 tis. Eur 
S p o l u  622 tis. Eur 

 
   
2. Príspevok divadlu GUNAGU 
 
       Mestská časť prešla na novú koncepciu spôsobu financovania divadiel. Podľa tejto 
koncepcie mestská časť hradí prevádzkové výdavky za priestory divadla a zároveň poskytuje 
príspevok na činnosť divadla. Nehradí však mzdy zamestnancov, reklamu a inzerciu, tlač 
a distribúciu vstupeniek, ktoré si zabezpečujú divadlá samé. Táto nová forma financovania 
priniesla mestskej časti úsporu finančných prostriedkov a zároveň zjednodušila 
administratívne práce v personálnej oblasti ( mzdy a dohody o vykonaní práce) a ekonomickej 
oblasti (vydávanie a zúčtovanie vstupeniek).  
 
 
3. 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 2011 registrovala 5 113 používateľov, z toho 3 633 
dospelých a 1 480 detí. Knižnica zaregistrovala spolu 401 tis. výpožičiek. Knižničný fond bol 
doplnený o 4 608 kníh, celkový stav knižničného fondu je 130 822. Knižnica zorganizovala 
258 výchovno-vzdelávacích podujatí. Podujatia boli hlavne zamerané na podporu čítania 
u detí a mládeže. 
     Staromestská knižnica získala dotáciu zo štátneho rozpočtu z ministerstva kultúry 
v celkovej výške 3 tis. Eur na projekt Knižnica bez bariér.  
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     Štruktúra vynaložených výdavkov: 
 

Mzdy   159 tis. Eur 
Odvody do poistných fondov 53 tis. Eur 
Energie, voda, komunikácie 29 tis. Eur 
Knihy, časopisy, noviny 37 tis. Eur 
Ostatné materiálové výdavky 4 tis. Eur 
Údržba 7 tis. Eur 
Nájomné 12 tis. Eur 
Práce na základe dohôd 2 tis. Eur 
Ostatné služby a tovary 27 tis. Eur 
S p o l u 330 tis. Eur 

       
 
 
 
4. Vianočné osvetlenie 
 
       Výdavky na vianočné osvetlenie pozostávali z výdavkov na montáž, demontáž a údržbu 
vianočného osvetlenia a z výdavkov na energie. 
 
5. Festival Musica Viva 
 
      Mestská časť sa podieľala na spolufinancovaní festivalu Musica Viva, na ktorý prispela 
čiastkou 8 tis. Eur. 
 
6. Korunovačná Bratislava 
 
    Navrhovaný rozpočet neriešil financovanie tejto aktivity z rozpočtu mestskej časti. 
Vyčlenenou čiastkou 4 tis. Eur sa riešila len participácia na podujatí, ktoré organizovalo 
občianske združenie Korunovačná Bratislava.   
 
7. Európska hudobná akadémia Bratislava - Schengen 
 
      Mestská časť je zakladateľom neinvestičného fondu Európska hudobná akadémia 
Schengen – Bratislava, ktorej poskytla príspevok vo výške 4 tis. Eur. 
 
8. Príspevok OZ Devínska brána 
 
    Mestská časť sa podieľala na spolufinancovaní Festivalu vodníkov a varenia rybacej 
polievky, na ktorý prispela čiastkou 4 tis. Eur. 
 
9. Výdavky na príležitostné trhy 
 
    Mestská časť je organizátorom príležitostných trhov na Hviezdoslavovom nám. (vianočné 
trhy, Martinský jarmok, trhy pri príležitosti Korunovačných slávností). Výdavky sú hradené 
za montáž, demontáž a uskladnenie stánkov, energie, upratovanie a kultúrny program. 
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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 boli stanovené limity: 
- mzdový normatív              872,45 Eur/žiak 
- prevádzkový normatív      266,53 Eur/ žiak 
Prevádzkový normatív pozostával z troch častí – z normatívu na teplo 159,68 Eur, na 
výchovno-vzdelávací proces 32,45 Eur,  na prevádzku 61,31 Eur a normatív na ďalšie 
vzdelávanie učiteľov 13,09 Eur.  
      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. 
     Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov článkom III. novelizoval zákon č. 597/2003 Z.z. 
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Novelizácia sa týkala 
princípov financovania regionálneho školstva a od 1.1.2005 nie sú školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí financované zo štátneho rozpočtu, ale z výnosu dane. 
 
 
1. Základné školy 
 
     V roku 2011 bolo na staromestský rozpočet napojených 6 základných škôl s právnou 
subjektivitou a dve základné školy s materskými školami. Školy samostatne hospodárili 
s prostriedkami štátneho rozpočtu, rozpočtu obce a s príjmami, ktoré získali podľa zákona 
o financovaní škôl.  
 
Prehľad čerpania finančných prostriedkov: 
 
š k o l a prostriedky zo 

ŠR 
prostriedky 
mestskej časti 

prostriedky 
z príjmov školy 

čerpanie školy 
spolu 

ZŠ Dubová 304 369 Eur 1 786 Eur 5 100 Eur 311 255 Eur 
ZŠ Grösslingová 314 124 Eur 9 140 Eur 5 204 Eur 328 468 Eur 
ZŠ Hlboká 377 008 Eur 9 815 Eur 6 382 Eur 393 205 Eur 
ZŠ Jelenia 532 509 Eur 1 166 Eur 150 Eur 533 825 Eur 
ZŠ Jesenského 220 105 Eur 44 737 Eur 3 675 Eur 268 517 Eur 
ZŠ Mudroňova 478 725 Eur 11 630 Eur 8 500 Eur 498 855 Eur 
ZŠ Škarniclova 432 196 Eur 40 375 Eur 11 399 Eur 483 970 Eur 
ZŠ Vazovova 599 050 Eur 24 185 Eur        9 664 Eur 632 899 Eur  
S p o l u 3 258 086 Eur 142 834 Eur 50 074 Eur 3 450 994Eur 
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Počet žiakov, celkové náklady a náklady na jedného žiaka: 
š k o l a počet  

žiakov 
celkové náklady náklad  

1 žiak / rok 
ZŠ Dubová 230 311 255 Eur 1 353 Eur 
ZŠ Grösslingová 283 328 468 Eur 1 161 Eur 
ZŠ Hlboká 303 393 205 Eur 1 298 Eur 
ZŠ Jelenia */267 533 825 Eur 1 695 Eur 
ZŠ Jesenského 150 268 517 Eur 1 790 Eur 
ZŠ Mudroňova 457 498 855 Eur 1 092 Eur 
ZŠ Škarniclova  373 483 970 Eur 1 298 Eur 
ZŠ Vazovova 490 632 899 Eur  1 292 Eur 
S p o l u  ZŚ 2 553 3 450 994Eur 1 352 Eur 
 
*/ ZŠ Jelenia navštevuje 267 žiakov, z toho je  32 integrovaných žiakov, na ktorých je 
normatív 2,5, t.j. prepočítaný počet žiakov je 315 
 
Medziročný vývoj počtu zapísaných žiakov dokumentuje, že v časovom slede 
predchádzajúcich  11 rokov klesol počet žiakov základných škôl v Starom Meste o 1 503. 
 

Školský rok Počet žiakov ZŠ 
s p o l u 

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 
2009/2010 2 531 
2010/2011 2 509 
2011/2012 2 553 

               
 
2. Materské školy 
    
     V roku 2011 bolo v prevádzke 18 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 zariadenia 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.  
    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  činí 86,65 
Eur. Na rok 2011 boli zaslané finančné prostriedky z Ministerstva školstva v sume 55 056 Eur 
( pre 354 detí k 15.9.2011). 
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Počet žiakov, celkové prevádzkové náklady a náklady na jedného žiaka: 
 

 
Š k o l a 

 
Počet 

 žiakov 

 
Náklad na 
prevádzku 

 

 
Náklad na 
prevádzku  
na 1 dieťa / 

rok 

 
Náklad na 
prevádzku  
na 1 dieťa / 

mesiac 
MŠ Beskydská 7 42 62 507 Eur 1 488 Eur 124 Eur 
MŠ Búdková 21 53 123 191 Eur 2 324 Eur 194 Eur 
MŠ Ferienčíkova 12 38 68 564 Eur 1 804 Eur 150 Eur 
MŠ Gorazdova 6 57 102 813 Eur 1 804 Eur 150 Eur 
MŠ Javorinská 9  72 101 046 Eur 1 403 Eur 117 Eur 
MŠ Karadžičova 51 77 127 330 Eur 1 654 Eur 138 Eur 
MŠ Kuzmányho 9 59 112 194 Eur 1 902 Eur 158 Eur 
MŠ Malá 6 34 72 079 Eur 2 120 Eur 177 Eur 
MŠ Medená 24 53  119 537 Eur 2 255 Eur 188 Eur 
MŠ Myjavská 20 31 70 959 Eur 2 289 Eur 191 Eur 
MŠ Špitálska 49 38 78 700 Eur 2 071 Eur  173 Eur 
MŠ Šulekova 35 116 189 222 Eur 1 631 Eur 136 Eur 
MŠ Tabaková 10 62 99 993 Eur 1 613 Eur 134 Eur 
MŠ Timravina 6 80 155 513 Eur 1 944 Eur 162 Eur 
MŠ 29. augusta 6 71  114 487 Eur 1 612 Eur 134 Eur 
MŠ Vazovova 16 64 104 640 Eur 1 635 Eur 136 Eur 
MŠ pri ZŠ Grösslingová 88 132 501 Eur 1 506 Eur 125 Eur 
MŠ pri ZŚ Škarniclova 31 62 722 Eur 2 023 Eur 169 Eur 
S p o l u MŠ  1 066 1 897 998 Eur 1 780 Eur 148 Eur 

                                                                           
    Prepočítané náklady na jedno dieťa v MŠ boli 1 780 Eur/rok. 
 
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 
2009/2010 1 127 
2010/2011 1 121 
2011/2012 1 066 

 
3. Školské jedálne 
 
      V roku 2011 zabezpečovalo stravovanie žiakov 22 školských jedální – 8 pri základných 
školách a 14 pri materských školách. Celkové náklady na školské jedálne boli v roku 2011 vo 
výške 852 tis. Eur. 
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4. Školské kluby 
 
    Školské kluby sú určené žiakom prvého stupňa základnej školy. Celkové výdavky boli 645 
tis. Eur, z toho príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou 
starostlivosťou v školských zariadeniach  155 tis. Eur.  
 
 
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 7 tis. Eur. 
 
 
10.2.0   S t a r o b a 
    
1. Seniorcentrum Staré Mesto 
    
    Seniorcentrum Staré Mesto  na Podjavorinskej ul. č. 6 je samostatnou rozpočtovou 
organizáciou mestskej časti s právnou subjektivitou, ktorá bola  zriadená Miestnym 
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na zasadnutí dňa 1. apríla 2008 
uznesením č. 32/2008 s účinnosťou od 1.7.2008. 
    Seniorcentrum Staré Mesto je zriadené na zabezpečenie sociálnej služby pre občanov – 
seniorov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto a zabezpečuje: 
 
1. prevádzku zariadení sociálnych služieb  

- zariadenie pre seniorov (ZS) 
- zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) 
- denný stacionár (DS) podľa §40 zák. č. 448/2008 Z.z. o soc. službách 
 

2. poskytuje pre seniorov sociálne služby: 
 - opatrovateľskú službu v byte občana (TOS) 
 
3. vykonáva pre občanov: 
 - odborné činnosti, najmä: 

a)  základné sociálne poradenstvo 
b) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 
c) sociálna rehabilitácia 
d) ošetrovateľská starostlivosť v zariadení 

 
 - obslužné činnosti: 

a) ubytovanie 
b) stravovanie 
c) upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva 
- vytvára podmienky pre: 
a) záujmovú činnosť 
b)  kultúrnu činnosť 
c)  rehabilitačnú starostlivosť 
d)  psychoterapeutickú starostlivosť 
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4. sociálne služby poskytuje občanom na základe  rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie 
príslušnej sociálnej služby, vydané obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu 
službu. 
 
Sociálne služby a s nimi súvisiace činnosti v bodoch 1 a 2 ako starostlivosť v organizácii sa 
poskytujú občanom: celoročne, 

          denne 
          prechodne. 

 
      Prevádzka zariadenia pre seniorov je finančne riešená  z rozpočtu zriaďovateľa, prevádzka 
zariadení opatrovateľskej služby je finančne riešená zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu 
zriaďovateľa. Denný stacionár a terénna opatrovateľská služba sú finančne riešené z rozpočtu 
zriaďovateľa. Ostatné zdroje sú finančné dary od fyzických a právnických osôb poskytnuté 
Seniorcentru Staré Mesto. 
 
 
Výdavky Seniorcentra v Eur 
 
 spolu ZS ZOS TOS ZDP 
Platy a platové náležitosti 879805 319460 199 974 326933 33438 
Poistné 302179 109604 67989 112818 11768 
Cestovné náhrady 6151 0 293 5762 96 
Energie, voda, komunikácie 92455 53833 29735 6573 2314 
Potraviny 241109 121769 75302 35773 8265 
Ostatné materiálové výdavky 37328 17111 15036 2938 2243 
Dopravné výdavky 7284 1849 35 5400 0 
Rutinná a štandardná údržba 17488 13388 4049 51 0 
Nájomné za prenáj.zariad. 4270 1807 1368 449 646 
Ostatné tovary a služby 106618 36282 23502 34760 12074 
Bežné transfery (náhr.PN, odchodné...) 11312 5280 929 4646 457 

Bežné výdavky spolu 1706000 680383 418212 536103 71301 
 
 

    Percento využitia kapacity jednotlivých zariadení (bez prihliadnutia na neprítomnosť 
z dôvodu hospitalizácie a dočasnej neprítomnosti obyvateľov): 
Zariadenie pre seniorov                                       97,07 % 
Zariadenia opatrovateľskej služby                      84,89 % 
Denný stacionár                                                   79,28% 
 
Priemerné náklady na l klienta a mesiac: 
Zariadenie pre seniorov        969,05  Eur 
ZOS        1 036,83  Eur 
Denný stacionár                                                  514,82  Eur 
Priemerné náklady klienta TOS na hod.           5,50 Eur  
 
Priemerná mesačná úhrada od 1 klienta: 
Zariadenie pre seniorov         285,68 Eur 
ZOS                       252,88 Eur 
Denný stacionár            79,27 Eur 
TOS, priemerná úhrada na hodinu                          0,36 Eur   
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    Nepretržitú prevádzku Seniorcentra Staré Mesto zabezpečovalo v priemernom 
prepočítanom stave 146,2 zamestnancov, z toho: 
Zariadenie pre seniorov            43,5 
ZOS               28,7 
Denný stacionár               5,7 
TOS               66,3 
dovoz stravy pre ZOS, TOS                                     2    
                                                                                                
    
2. Kluby dôchodcov 
 
    V roku 2011 poskytovali služby seniorom štyri kluby dôchodcov – na Radlinského 51, na 
Karadžičovej 1, na Záhrebskej 9 a na Gaštanovej 19. Z dôvodu hygienicky nevyhovujúcich 
priestorov bol klub z priestorov Radlinského 51 presťahovaný do priestorov na Kýčerského 8. 
Potrebné interiérové vybavenie sme získali od sponzorov. Priestory klubov dôchodcov 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto sa pravidelne využívajú jednak pre klubovú činnosť 
seniorov Starého Mesta, ale aj pre iné záujmové združenia, najmä občanov s rôznym 
zdravotným postihnutím, ktorým je takto umožnené realizovať svoje aktivity. 

Pre seniorov mestskej časti sa s cieľom aktivizácie a rozvíjania spoločensko-kultúrnych 
vzťahov organizovali, okrem pravidelného stretávania sa v kluboch a záujmovej klubovej 
činnosti, aj rôzne mimo klubové aktivity. V priebehu roka sa uskutočnilo 7 koncertov vážnej 
hudby. V priebehu roka sa uskutočnili výlety (aj s pomocou sponzorov)  do: Gyoru, 
Mosonmagyarovaru, Marianky, Stupavy, Banskej Štiavnice a Kitsse. V máji sa konala súťaž 
„Stará mama Starého Mesta“. V máji a októbri boli staromestskí seniori na 3 divadelných 
predstaveniach na Novej scéne a Aréne. V septembri a októbri sa vybraní staromestskí seniori 
zúčastnili na pilotnom projekte prednášok Občan, demokracia, zodpovednosť. Veľký záujem 
zo strany seniorov bol o  tanečné popoludnia v hoteli Carlton, ktoré sme pripravili v októbri 
a novembri. Z príležitosti Mesiaca úcty k starším sa uskutočnili vo všetkých kluboch 
posedenia. V decembri  sa v kluboch konali mikulášske posedenia a posedenia pod jedličkou 
Pre osamelých seniorov sme zorganizovali štedrovečernú večeru, ktorej súčasťou bol aj pekný 
vianočný koncert. 
     V mesiaci október sme v spolupráci s oddelením kultúry zorganizovali 1. ročník Festivalu 
peknej jesene. Bola to „paleta rôznych akcií“ (napr. prednášky, koncerty,  besedy, kino, 
divadelné predstavenie, výstavy, súťaže, šachy). Festival bol zo strany seniorov hodnotený 
veľmi pozitívne. Od októbra organizujeme 1. ročník Akadémie staromestského seniora, ktorý 
bude ukončený v júni 2012. Bezplatné  témy prednášok sú zamerané na: zdravie, bezpečnosť 
a ochranu a posilnenie právneho vedomia.      
 
Štruktúra vynaložených výdavkov: 
 

Mzdy      3 tis. Eur 
Odvody do poistných fondov   1 tis. Eur 
Tovary a služby   33 tis. Eur 
S p o l u 37 tis. Eur 
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10.4.0   R o d i n a    a    d e t i 
 
 Starostlivosť o dieťa v detskom domove 
      
     V súlade s § 65 ods.5 zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 
kuratele v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto č.5/2009 bol v roku 2011 poskytovaný príspevok na tvorbu úspor pre 
deti umiestnené v detskom domove v sume 89,23 Eur mesačne. V našej mestskej časti sa 
v zmysle uvedených predpisov vyplácal tento príspevok v minulom roku pre 7 detí v úhrnnej 
sume  6.603,02 Eur. 
 
 
10.7.0   Sociálna pomoc občanom 
 
1. Pochovanie zomrelých na trovy obce 
 
     Mestská časť zabezpečila v roku 2011 pochovanie  12 zomrelých občanov na území 
mestskej časti – väčšinou osôb bez prístrešia a osamelých dôchodcov. Výdavky boli spolu     
3 tis. Eur. 
 
2. Dávky sociálnej pomoci 
     
     Poskytovanie peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava – Staré  
Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov bolo 
uskutočňované podľa VZN č. 5/2008 a od 1.10.2010 podľa VZN č. 10/2010. V rámci tejto 
položky sme vyplatili vianočnú dávku pre 62 osamelých seniorov v celkovej výške 1 550,– 
Eur. 
 
Štruktúra poskytnutých dávok: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     
 
  V rámci stravovania dôchodcov boli poskytnuté príspevky na obed 229 dôchodcom, z tohto 
počtu sme 122 občanom stravu doviezli do domácnosti. 
Príspevok  1,50 Eur na osobu a obed poberalo 67 dôchodcov, príspevok  0,75 Eur na osobu 
a obed poberalo 142 dôchodcov a 20 dôchodcov poberalo obed za 3 Eurá. 
 
 
 

Kategória 
Počet 

žiadateľov 
Počet 

žiadostí 
Zamietnuté 

žiadosti 
Vyplatená  Ø suma 

na 1 žiadateľa 

Rodiny s deťmi 61 70 - 7 612,43 Eur 

Seniori  49 55 5 2 886,46 Eur 

Občania so zdravotným 
postihnutím 

32 33 1 2 068,–  Eur 

Nezamestnaní občania 39 43 3 1 615,– Eur 

Občania bez prístrešia 53 61 9   2 298,42 Eur 

Spolu 234 262 18 16 480,31 Eur 
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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 20111 poskytované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom mestskej 
časti dotácie pre 28 detí v hmotnej núdzi na stravu (5 ZŠ a 1 MŠ). Na školské potreby boli 
poskytnuté dotácie pre 24 detí (5 ZŠ a 1 MŠ). 
 
4. Posudková činnosť – sociálne služby 
 
     V roku 2011 bolo v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  na oddelenie 
sociálnych vecí podaných 456 žiadostí na  posúdenie na poskytovanie sociálnej služby. 
V zmysle § 80  bolo vyhotovených  390 rozhodnutí o poskytovaní sociálnej služby a 390 
sociálnych posudkov, ktoré sme zaevidovali do registra. Taktiež  občanom bolo poskytované 
základné sociálne poradenstvo, týkajúce sa sociálnych služieb. 
    
 
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. 
 
    Podiel na dani z príjmov fyzických osôb sa delí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty 
mestských častí v pomere 68 % pre rozpočet Bratislavy a 32 % pre rozpočty mestských častí. 
V roku 2011 bol podiel mestskej časti na dani z príjmov fyzických osôb 4 403 tis. Eur. 
 
 
Podiel na dani z nehnuteľnosti 
 
    Podiel na dani z nehnuteľnosti bol mestskej časti poukázaný v zmysle zákona č. 535/2008 
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave. Podľa 
tejto zmeny s účinnosťou od 1.1.2009 sa výnos dane z nehnuteľnosti rozdeľuje medzi 
rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % 
pre rozpočty mestských častí. V roku 2010 bol podiel na dani z nehnuteľnosti 2 444 tis. Eur. 
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Daň za psa 
 
          Správca dane k 31.12.2011 evidoval 2 133 psov, z toho sa na 214 vzťahovalo 
oslobodenie od daňovej povinnosti podľa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti, 
pretože ich majitelia sú držiteľmi preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. 
Ďalších 536 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 20,00 Eur/rok, 
vycvičených psov bolo zaregistrovaných 236. Právnické osoby prihlásili 1 psa, za ktorého 
ročná sadzba činila 400,00 Eur. Ročná sadzba dane za ostatných psov bola 40,00 Eur. 
     V roku 2011 bola daň vyrubená v celkovej výške 47 145,11 Eur a úhrady boli uskutočnené 
vo výške 47 293,48 Eur, z toho 319,66 Eur bolo vymožených v exekučnom konaní.  
 
Daň za predajné automaty 
 
     V roku 2011 mestská časť zaevidovala 14 daňovníkov, ktorí  priznali prevádzkovanie 
celkom 55 ks predajných automatov umiestnených na miestach verejnosti prístupných, za 
ktoré sa platila daň vo výške 166 Eur ročne. Daň bola vyrubená v celkovej výške  8 651,55 
Eur a úhrady boli prijaté vo výške 8 651,55 Eur.  
 
Daň za nevýherné hracie prístroje 
 
     V roku 2011 bolo evidovaných na tejto dani 10 daňovníkov, pričom priznaných bolo spolu 
36 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 100 Eur, za ostatné prístroje ako napr. mechanické, elektronické a iné 
zariadenia na zábavné hry je ročná sadzba dane 664 Eur. 
     Daň bola vyrubená v celkovej výške 3 087,37 Eur a úhrady boli prijaté vo výške 3 087,37 
Eur. 
 
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 
122 tis. Eur. 
 

Daň za vjazd do historickej časti mesta počet príjem v Eur  
obyvatelia      90          6 543 
právnické osoby      24        78 552 
fyzické osoby      59        12 862 
ZŤP      29             211 
sobáše    319          5 295 
jednorazové    648        16 236 
ostatné      39 2 701 
spolu 1 208      122 400 
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Daň za užívanie verejného priestranstva 
     
 Správca dane v roku 2011 vydal 1 174 platobných výmerov v celkovej výške 936 753,29 Eur 
nasledovne: 
 

spôsob užívania verejného priestranstva predpis v Eur 
zariadenie staveniska a rozkopávky 283 721,13 
exteriérové sedenie 455 825,16 
vyhradené parkovacie miesto (mimo zóny) 140 893,94 
vyhradené parkovacie miesto - ZŤP     6 184,44 
umiestnenie prenosovej techniky   13 479,20 
umiestnenie reklamného zariadenia   11 979,90 
ambulantný predaj   23 173,92 
pouličná aktivita     1 495,60 

                    
Úhrady boli prijaté vo výške 912 873,24 Eur, z toho  nedoplatky vymožené v exekučnom 
a konkurznom konaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie činili 49 448,33 Eur.         
      
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. Mestskej časti bola poskytnutá časť 
z vybratého miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov 
a drobných stavebných odpadov  vo výške 274 tis. Eur.  
 
 
Nedaňové príjmy 
 
Príjmy z prenájmu pozemkov 
 
      Z prenájmu pozemkov a záhrad získala mestská časť do rozpočtu príjem 212 tis. Eur. 
 
Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov  
 
      Z prenájmu obecných bytov získala mestská časť do rozpočtu príjem 103 486,04 Eur, 
z prenájmu nebytových priestorov 881 423,64 Eur. Súčasťou týchto súm sú aj vymožené 
nedoplatky za predchádzajúce roky vrátane poplatkov z omeškania a náhrada súdnych trov: 
                                                                                                            

 
Priestor 

Úhrada 
základného 
nájomného 

 
Sankcie 

z omeškania 

Vymožené 
trovy 

súdneho 
konania 

 

Eur 
 

S P O L U 

Byty 101 849,14 1 247,14 389,76 103 486,04 
 
Nebytové  priestory 

 
881 048,17 

       
178,47 

 
197,00 

 
881 423,64 

S P O L U 982 897,31 1 425,61 586,76 984 909,68 
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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. Objem príjmov z tohto zdroja 
medziročne klesá. V roku 2011 boli príjmy do rozpočtu v sume 10 720,33 Eur. 
 
 
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 
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 2011 
vymožených 13 330,86 EUR. Nízke napĺňanie tohto príjmu spôsobuje nekonanie súdov 
v podaných žalobách.  
 
 
Podielové domy 
 
    Referát ekonomiky zmluvných vzťahov  k 31.12.2011 evidoval 23 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 2011 prijala mestská časť príjmy z podielových domov vo výške 
93 tis. Eur. 
 
 
Postúpené prenájmy - SSDZ  
 
      So Správou služieb diplomatického zboru má mestská časť uzatvorenú zmluvu  
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 2011 bol na účet mestskej časti uskutočnený odvod  9 677,02 Eur. 
 
 
Správne poplatky 
 
    Za úkony správneho konania vybrala mestská časť v roku 2011 správne poplatky v úhrnnej 
výške 147 tis. Eur.  
 
Pokuty 
 
     Miestny úrad vybral do rozpočtu mestskej časti pokuty v sume 134 tis. Eur za porušenie 
všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a za priestupky spáchané v mestskej časti. 
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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 30 tis. Eur. 
 
 
Príjmy za Detské jasle, Materské školy a Kultúrne centrá 
 
     Túto položku rozpočtu tvoria príjmy za jednotlivé zariadenia mestskej časti, ktoré majú 
z hľadiska rozpočtovej klasifikácie charakter administratívnych poplatkov a platieb. 
 
 
Kreditné úroky z vkladov 
 
     Kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia po zdanení  boli pripísané v úhrnnej 
výške 9 tis. Eur.  
 
 
Úroky z termínovaných vkladov 
 
      S DEXIA BANKOU a.s. mala mestská časť uzatvorenú zmluvu o realizácii finančných 
opatrení na peňažnom trhu. Na telefonické požiadanie boli uzatvárané depozitné obchody, 
následne potvrdzované faxovou konfirmáciou. Depozitné obchody boli uzatvárané spravidla 
na dvojtýždenné obdobia, úročené boli individuálne dojednanými úrokovými sadzbami 
zodpovedajúcimi aktuálnej situácii na medzibankovom trhu. Výnos prijatý do rozpočtu 
predstavuje 27 tis. Eur. 
 
 
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 2011 nájomcovia uhradili za služby 279 tis. Eur.  
 
 
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 2011 
boli výdavky spolu v sume  258 tis. Eur. 
 
 
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 refundácia nákladov spojených s vydávaním rezidentských parkovacích kariet. 
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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 9 tis. Eur. 
 
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok 
 
     Dotácia na stavebný poriadok pozostávala z decentralizačnej dotácie vo výške 37 970 Eur 
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 1 557 Eur.  
 
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 25 tis. Eur. 
 
Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie 
 
     Dotácia na sociálne zabezpečenie pozostávala z dotácie na zariadenia opatrovateľskej 
služby vo výške 331 tis. Eur, 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 2011 bola suma na jedného obyvateľa 0,33 Eur na rok – 
dotácia bola poskytnutá vo výške 14 tis. Eur. 
 
Dotácia na životné prostredie 
 
      Dotácia na úseku starostlivosti o životné prostredie sa poskytuje obciam na základe 
Výnosu MŽP SR č. 5/2005. Dotácia sa člení na dotáciu na úseku ochrany prírody a krajiny, 
dotáciu na úseku štátnej vodnej správy a na dotáciu na úseku ochrany pred povodňami. 
Celková dotácia bola prijatá vo výške 3 tis. Eur. 
 
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 2011 prijatá decentralizačná dotácia 
vo výške  3 259 tis. Eur a účelová dotácia na opravu strechy ZŠ Hlboká vo výške 100 tis. Eur.  
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Príspevok na výchovu a vzdelávanie 
 
     Príspevok na predškolskú výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú  1 rok pred plnením 
povinnej školskej dochádzky poskytuje ministerstvo školstva prostredníctvom krajského 
školského úradu. Mestskej časti bola poskytnutá dotácia vo výške 55 tis. Eur. 
 
Decentralizačná dotácia na matriku 
 
     Finančné prostriedky na matričnú činnosť sa poskytujú na základe Výnosu ministerstva 
vnútra SR č. 207-2005/04291. Základným kritériom je počet obyvateľov, celkový počet 
matričných úkonov a počet úkonov o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí. Dotáciu poskytlo 
Ministerstvo financií SR prostredníctvom Obvodného úradu v Bratislave v sume  41 tis. Eur.  
 
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi 
 
     Na základe  Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 3950/2004-II/1 boli 
v roku 2011 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. 
 
Dotácia na sčítanie obyvateľstva 
 
     V roku 2011 sa uskutočnilo „Sčítanie obyvateľov, domov a bytov“. Dotácia  zo štátneho 
rozpočtu prostredníctvom obvodného úradu pre mestskú časť bola 36 tis. Eur. 
 
 
 
Príjmy rozpočtových organizácií 
 
Seniorcentrum Staré Mesto 
 
      Príjmy Seniorcentra Staré Mesto tvorili poplatky za služby domova dôchodcov, ZOS, 
TOS, Seniorcentra, stravné a dary v celkovej výške 448 tis. Eur. 
 
 
Staromestská knižnica 
 
      Príjmy z vlastnej činnosti knižnice (členské poplatky, zápisné) boli vo výške 11 tis. Eur. 
 
 
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. 
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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 2011 boli vykonané plánované rekonštrukčné práce a stavebné úpravy miestneho 
úradu – rekonštrukcia 3. poschodia (z priestorov archívu boli vytvorené nové kancelárske 
priestory a malá zasadacia miestnosť). Rekonštrukcia sa týkala aj elektrorozvodov a 
sociálnych zariadení. 
     Na zlepšenie vybavenosti miestneho úradu a výmenu zastaraných technických zariadení 
bola zakúpená výpočtová technika (66 PC zostáv, 40 monitorov, server), 2 kopírovacie 
prístroje a softvér (systém Govis na zverejňovanie informácií na web stránke, systém Trimel – 
registratúra, miestne dane, objednávky, zmluvy).  
 
 
04.5.1.2 Cestná doprava 
 
    Nevyhovujúci stav vozovky a chodníkov na Šoltésovej ul. si vyžadoval rekonštrukciu – 
celkové náklady boli vo výške 76 tis. Eur. 
 
 
05.6.0 Parčík Vajanského, Jakubovo nám. 
 
    V parčíkoch na Vajanského nábr. a Jakubovom nám. boli zrekonštruované chodníky 
(celková investícia 15 tis. Eur). Z finančného daru sponzora bola vybudovaná v parčíku na 
Vajanského nábreží pitná fontána. 
 
 
08.   Kultúrne služby 
 
Staromestská knižnica 
 
     V rámci schválenej „Koncepcie rozvoja knižnice“ sa budú riešiť priestorové problémy 
pracoviska na Blumentálskej prístavbou v priestoroch  súčasnej terasy nad garážami. 
V rokoch 2010 a 2011 bola spracovaná projektová dokumentácia, realizácia bude v roku 
2012.  
     Z finančného daru sponzora bol pôvodný prístrešok čitárne zrekonštruovaný a rozšírený. 
 
Rekonštrukcia Pisztoryho paláca  
 
   Havarijný stav celého objektu si vyžiadal čiastočnú rekonštrukciu. Práce sa týkali 
sociálnych zariadení, kúrenia, elektroinštalácií a strechy. Celkové náklady na rekonštrukciu 
boli 72 tis. Eur. 
 
Nákup stánkov na príležitostné trhy 
 
    V roku 2011 bolo na príležitostné trhy zakúpených 18 predajných stánkov a 4 pergoly 
spolu v hodnote 54 tis. Eur. 
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09. Š k o l s t v o 
 
Materské školy – rekonštrukcia sociálnych zariadení 
 
   Nakoľko stav sociálnych zariadení a množstvo toaliet a umývadiel na niektorých 
materských školách nespĺňal platné normy a predpisy bola vykonaná rekonštrukcia desiatich 
z nich. Prestavba a doplnenie sa týkalo MŠ Medená. Vazovova, Búdkova, Špitálska, 
Beskydská, Tabaková, Myjavská, 29. augusta, Gorazdova a Ferienčíkova. Celkové náklady 
boli vo výške 177 tis. Eur. 
 
MŠ Timravina - nadstavba  
 
   Nadstavbou na terase nad telocvičňou vznikla nová trieda. Celkové náklady boli vo výške 
35 tis. Eur. 
 
Školské jedálne – nákup strojov 
 
         Z kapitálového rozpočtu boli obstarané veľkokuchynské zariadenia pre školské jedálne 
základných a materských škôl v hodnote 17 tis. Eur.  
 
 
10.2.0  Staroba – zariadenia sociálnych služieb 
 
1. Projektová dokumentácia a výstavba ZSS Dobšinského 
 
       V roku 2011 boli financované len búracie práce vo výške 20 tis. Eur. 
 
2. Rekonštrukcia klubu dôchodcov Javorinská 
 
    V areáli MŠ Javorinská bol samostatný objekt, slúžiaci ako byt školníka. Tento bol 
kompletne zrekonštruovaný pre potreby klubu dôchodcov v roku 2010. V roku 2011 bol 
uhradený len doplatok vo výške 3 tis. Eur. 
 
 
Príjmy z predaja nehnuteľného majetku 
 
    Príjmy z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta v správe mestských častí sa delia 
v pomere 50 % pre mestskú časť, ktorá predaj realizovala 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. 
 
 
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. 
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III. ZÁVERE ČNÝ ÚČET FINAN ČNÝCH OPERÁCIÍ 
 
Príjmové finančné operácie 
 
    Príjmové finančné operácie tvoria prevody z Fondu rozvoja bývania, z Fondu na obnovu 
budov škôl a školských zariadení a prevod nevyčerpaných účelových prostriedkov z roku 
2010, ktorými sa vykrýva schodok bežného a kapitálového rozpočtu. 
 
 
 

IV. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV 
 
    Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov je vyčíslené v tabuľke Záverečný účet 
programového rozpočtu mestskej časti za rok 2011.  
 
Program 01. Podpora verejnej správy 
 
Podprogram 01.1 Poslanci, miestne zastupiteľstvo 
 
Cieľ: Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov miestnej samosprávy 
 
Merateľné ukazovatele: 

 plán plnenie % 
Počet rokovaní miestneho zastupiteľstva 7 7 100 
Počet rokovaní miestnej rady 7 6 86 
Počet zasadnutí odborných komisií 120 69 58 
 
     Podprogram bol zameraný na rozhodovaciu činnosť orgánov samosprávy. Mal za cieľ 
poskytnúť zázemie pre rokovanie miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a odborných 
komisií. Cieľ bol splnený. 
 
Podprogram 01.2 Verejná správa 
 
Cieľ: Zvýšenie odbornosti zamestnancov samosprávy a zabezpečenie aktívnej účasti občanov   
         na činnosti samosprávy 
 
Merateľné ukazovatele: 

 plán plnenie % 
Počet odborných školení pre 
zamestnancov 

 
160 

 
96 

 
60 

Počet verejných zhromaždení 2 2 100 
 
   Tento podprogram za zameriaval na výkon úloh miestnej samosprávy a prenesený výkon 
štátnej správy vo vzťahu k obyvateľom a návštevníkom mestskej časti, k subjektom, ktoré tu 
majú sídlo svojich podnikateľských aktivít, vykonávajú stavebnú činnosť a pod. Rozpočet 
podprogramu obsahoval výdavky na miestny úrad, matričnú činnosť, register obyvateľov, 
pracovnú zdravotnú službu a ďalšie vzdelávanie zamestnancov. Cieľ bol splnený aj napriek 
tomu, že neboli splnené merateľné ukazovatele. Zamestnanci boli vysielaní na odborné 
školenia podľa požiadaviek. 
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Podprogram 01.3 Ostatné činnosti 
 
Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mestskej časti 
 
Merateľné ukazovatele: 

 plán plnenie % 
Počet auditov za rok 2 2 100 
Výrok audítora „bez výhrad“ „bez výhrad“ 100 
 
Cieľ bol splnený. 
 
Program 02. Ochrana obyvateľov a majetku 
 
Podprogram 02.1 Civilná ochrana 
 
Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych situáciách 
 
Merateľný ukazovateľ: 

 plán plnenie % 
Počet CO krytov 58 58 100 
 
Cieľ bol splnený. 
 
Podprogram 02.2 Požiarna ochrana 
 
Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov 
 
Merateľný ukazovateľ: 

 plán plnenie % 
Cvičné výjazdy a preskúšanie 
techniky v rámci výcviku členov 

 
15 

 
15 

 
100 

Počet členov Hasičského zboru 140 140 100 
Preškolenie členov Hasičského zboru 2x ročne 2x ročne 100 
       
   Podprogram zabezpečoval financovanie základných prevádzkových potrieb Miestneho 
hasičského zboru, ktorý nezabezpečuje len ochranu pred požiarmi, ale pomáha aj pri 
povodniach a iných živelných udalostiach. Cieľ bol splnený prostredníctvom cvičných 
výjazdov a preskúšania techniky v rámci výcviku členov a preškolenia členov. 
 
Podprogram 02.3 Verejný poriadok 
 
Cieľ: Minimalizovať znečisťovanie verejných priestranstiev a porušovanie VZN 
 
Merateľné ukazovatele: 

 plán plnenie % 
Počet asistentov verejného poriadku 9 9 100 
 
   Hlavnou náplňou tohto podprogramu bola bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mestskej 
časti a udržanie verejného poriadku. Súčasťou služieb verejného poriadku bola aj kontrola 
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a povoľovanie vjazdu vozidiel do historického centra, kontrola čistoty komunikácií 
a verejných priestranstiev. Cieľ bol splnený. 
 
Program 03. Cestná doprava 
 
Cieľ: Skvalitnenie miestnych komunikácií a chodníkov 
 
Merateľné ukazovatele: 

 plán plnenie % 
Opravené výtlky v m2 3 500 m2 2 496 m2 71 
Opravená dlažba v historickom  jadre 200 m2 482 m2 241 
Čistenie dažďových vpustov 150 ks 85 ks 57 
Opravy dažďových vpustov 50 ks 34 ks 68 
 
    Náplňou programu bola výstavba nových komunikácií, opravy a rekonštrukcie ciest, 
chodníkov, oporných múrov, oprava dlažby v historickej časti mesta, opravy a údržba 
kanalizačných vpustí a prípojok kanalizácie, údržba dopravného značenia a zabezpečenie 
bezpečnosti a zjazdnosti komunikácií v zimnom období. Cieľ bol splnený. 
 
 
Program 04. Životné prostredie 
 
Podprogram 04.1 Odpadové hospodárstvo 
 
Cieľ: Zabezpečiť čisté komunikácie a verejné priestranstvá 
 
Merateľné ukazovatele: 

 plán plnenie % 
Frekvencia čistenia - centrum 2x denne 2x denne 100 
Čistenie - ostatné komunikácie 2x týždenne 2x týždenne 100 
Vyberanie košov - centrum 2x denne 2x denne 100 
Vyberanie košov - ostatné komunikácie 2x týždenne 2x týždenne 100 
Koše na psie exkrementy - centrum 1x denne 1x denne 100 
Koše na psie exkrementy – ostatné kom. 1x týždenne 2x týždenne 200 
Zber elektroodpadu 2x ročne 2x ročne 100 
Zber veľkorozmerného odpadu 2x ročne 2x ročne 100 
 
    Program zahŕňal činnosti na zabezpečenie maximálnej čistoty komunikácií a verejných 
priestranstiev. Cieľ bol splnený. 
 
Podprogram 04.2 Verejná zeleň 
 
Cieľ: Zabezpečiť maximálnu a efektívnu starostlivosť o zeleň v mestskej časti 
 
Merateľné ukazovatele: 

 plán plnenie % 
Počet vysadených stromov 30 80 266 
Počet vysadených letničiek a trvaliek 50 000 41 200 82 
Kosenie – parky, záhrady 35x ročne 21x ročne 60 
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Kosenie – ostatné plochy 10x ročne 8x ročne 80 
Hnojenie trávnikov 1x ročne 2x ročne 200 
Opravy a nátery lavičiek 100 ks 100 ks 100 
 
    Program zahŕňal činnosti na zabezpečenie odbornej starostlivosti o zeleň. Cieľ bol splnený.  
 
Podprogram 04.3 Veterinárne služby a prevencia 
 
Cieľ: Zabezpečenie ochrany obyvateľov pred hlodavcami 
 
Merateľný ukazovateľ: 

 plán plnenie % 
Frekvencia deratizácie 2x ročne 2x ročne 100 
 
   Zámerom podprogramu bolo vytvorenie zdravých životných podmienok a ochrana zdravia 
obyvateľov mestskej časti prostredníctvom zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území 
mestskej časti dvakrát ročne a tiež zabezpečenia činnosti veterinárnej asanácie. Cieľ bol 
splnený. 
 
Program 05. Bývanie a občianska vybavenosť 
 
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné bývanie 
 
Merateľný ukazovateľ: 

 plán plnenie % 
Počet opráv v obecných priestoroch 320 273 85 
 
     Cieľ bol splnený aj napriek nesplneniu merateľného ukazovateľa, ktorý bol stanovený len 
orientačne podľa počtu opráv a odstránenia havarijných situácií v predchádzajúcich rokoch. 
Opravy boli realizované podľa potreby. 
 
Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a obnovu detských ihrísk 
 
Merateľný ukazovateľ: 

 plán plnenie % 
Počet verejných detských ihrísk 7 8 114 
Výmena piesku 1x ročne 1x ročne 100 
 
    Cieľ bol splnený. 
 
Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a obnovu verejných WC 
 
Merateľný ukazovateľ: 

 plán plnenie % 
Počet verejných WC 8 4 50 
Umývanie podláh 5x denne 5x denne 100 
Umývanie kabín 5x denne 5x denne 100 
Umývanie obkladačiek 2x denne 2x denne 100 
Cieľ bol splnený. 
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Program 06. Kultúrne a rekreačné služby 
 
Podprogram 06.1 Kultúrne centrá 
 
Cieľ: Sprístupniť kultúru širokej verejnosti prostredníctvom aktivít kultúrnych centier 
 
Merateľné ukazovatele: 
 plán plnenie % 
Počet divadelných predstavení 230 232 101 
Počet výstav 20 42 210 
Počet pohybových kurzov 49 64 131 
Počet jazykových kurzov 33 38 115 
Počet koncertov 90 131 146 
Počet turnusov detských táborov 5 5 100 
Podujatie Kytička vďaky 12 12 100 
Podujatia pre dôchodcov 64 80 125 
Výtvarné dielne 6 6 100 
Prednášky a besedy 100 124 124 
Športové a iné kombinované progr. 10 24 240 
 
Cieľ bol splnený. 
 
 
Podprogram 06.2 Staromestská knižnica 
 
Cieľ: Zabezpečiť obyvateľom mestskej časti ľahký prístup k literatúre a k informáciám 
 
Merateľné ukazovatele: 
 plán plnenie % 
Počet čitateľov 5 000 5 113 102 
Počet návštevníkov 75 000 79 635 106 
Počet výpožičiek 340 000 401 126 118 
Počet zakúpených kníh 3 900 4 002 103 
Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí 140 258 184 
 
Cieľ bol splnený. 
 
 
Podprogram 06.3 Ostatná kultúra 
 
Cieľ: Rozšíriť ponuku kultúrnych aktivít 
 
Merateľný ukazovateľ: 

 plán plnenie % 
Počet príspevkov 3 3 100 
 
Cieľ bol splnený. 
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Program 07. Vzdelávanie 
 
Podprogram 07.1 Základné školy 
 
Cieľ: Vytvoriť maximálne priaznivé podmienky pre vzdelávanie 
 
Merateľné ukazovatele: 
 plán plnenie % 
Počet účastníkov vzdelávania 
učiteľov v tvorbe školských vzdel. 
programov  

 
 

50 

 
 

120 

 
 

171 
Počet účastníkov vzdelávania 
učiteľov – modernizácia vzdel. 
procesu 

 
 

20 

 
 

36 

 
 

180 
Počet podporených akcií športového 
a umeleckého rozvoja detí  

 
27 

 
35 

 
130 

     
    Cieľom podprogramu bolo vytvoriť maximálne priaznivé podmienky pre vzdelávanie, 
ktorých súčasťou sú aj moderné školské budovy s modernými vyučovacími pomôckami. 
Mestská časť podporuje ďalšie odborné vzdelávanie učiteľov vo vyučovacej  činnosti a 
odborné vzdelávanie riaditeľov v manažérskej oblasti. Cieľ bol splnený. 
 
Podprogram 07.2 Materské školy 
 
Cieľ: Vytvoriť priaznivé podmienky pre predškolskú výchovu  
 
Merateľné ukazovatele: 
 plán plnenie % 
Počet účastníkov vzdelávania 
učiteľov v tvorbe školských vzdel. 
programov - Tvorivá škola 

 
 

30 

 
 

28 

 
 

93 
Počet podporených akcií  športového 
a umeleckého rozvoja detí 

 
10 

 
12 

 
120 

Počítačová gramotnosť riaditeľov MŠ 
– počet účastníkov školení 

 
5 

 
6 

 
120 

     Cieľom podprogramu bolo vytvoriť priaznivé podmienky pre predškolskú výchovu detí, 
ktorých súčasťou sú zrekonštruované priestory, postupná obnova interiérového vybavenia 
a nákup didaktických pomôcok. Cieľ bol splnený. 
 
Podprogram 07.3 Školské jedálne 
 
Cieľ: Zabezpečenie modernizácie školských jedální a skvalitnenie stravovania žiakov 
 
Merateľný ukazovateľ: 
 plán plnenie % 
Počet nových spotrebičov pre ŠJ 20 12 60 
 
    Cieľom podprogramu bolo zabezpečiť stravovanie žiakov v jedálňach spĺňajúcich všetky 
normy pre oblasť spoločného stravovania. Cieľ bol splnený aj napriek nesplneniu 
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merateľného ukazovateľa. Spotrebiče boli nakupované podľa požiadaviek jednotlivých 
vedúcich jedální. 
 
Podprogram 07.4 Školské kluby 
 
Cieľ: Zabezpečenie rozmanitého a zmysluplného trávenia voľného času 
 
Merateľné ukazovatele: 
 plán plnenie % 
Počet športových krúžkov 30 26 87 
Počet umeleckých krúžkov 20 24 120 
 
    Program bol zameraný na zabezpečenie rozmanitého a zmysluplného trávenia voľného času 
a na podporu športového a umeleckého rozvoja detí prvého stupňa základnej školy. Cieľ bol 
splnený. 
 
 
Program 08. Sociálne služby 
 
Podprogram 08.1 Seniorcentrum 
 
Cieľ: Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov 
 
Merateľné ukazovatele: 
 plán plnenie % 
Počet občanov umiestnených v DD 70         *70/65 100 
Počet občanov umiestnených v ZOS 42 42 100 
Počet občanov umiestnených v SC 15 15 100 
Počet poberateľov služby TOS 178 178 100 
* Podľa rozhodnutia   RÚVZ  bola kapacita zmenená na 65 osôb 
 
    Cieľom podprogramu bolo zabezpečiť celoročnú komplexnú, kontinuálnu starostlivosť 
o seniorov, ktorou je najmä: stravovanie s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav 
a špecifiká v stravovaní seniorov, bývanie, zaopatrenie – upratovanie, pranie, žehlenie, 
sprievod na lekárske vyšetrenie, pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, poradenstvo, 
záujmová činnosť. Cieľ bol splnený. 
 
Podprogram 08.2 Kluby dôchodcov 
 
Cieľ: Rozvoj spoločenských aktivít dôchodcov 
 
Merateľné ukazovatele: 
 plán plnenie % 
Počet klubov 5 6 120 
Počet členov 200 261 131 
 
    Cieľom podprogramu bolo zabezpečiť podmienky pre dôstojný život, možnosti 
sebarealizácie, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít dôchodcov. Splnenie tohto cieľa 
zabezpečujú kluby dôchodcov. Cieľ bol splnený. 
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Podprogram 08.3 Sociálna pomoc občanom 
 
Cieľ: Zmiernenie hmotnej a náhlej núdze 
 
Merateľné ukazovatele: 
 plán plnenie % 
Počet poskytnutých dávok 220 220 100 
Počet stravujúcich sa dôchodcov 160 229 143 
Počet podporených detí v DD 15 7 47 
Počet pochovaných občanov 16 12 75 
 
    Cieľom podprogramu bolo zabezpečiť peňažnú a vecnú pomoc na zmiernenie hmotnej 
a náhlej núdze obyvateľov mestskej časti, zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu 
úspor pre deti umiestnené v detských domovoch, podporiť kontakt rodičov s deťmi 
umiestnenými v detskom domove, zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávnych obyvateľov 
mestskej časti, zabezpečiť pochovanie zosnulého občana bez rodinných príslušníkov 
a zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok. Cieľ bol 
splnený. 
 
 
Podprogram 08.4 Detské jasle 
 
Cieľ: Komplexná odborná starostlivosť o deti do 3 rokov 
 
Merateľné ukazovatele: 
 plán plnenie % 
Počet miest v detských jasliach 70 70 100 
Využitie kapacity 100 % 100 % 100 
 
   Cieľom podprogramu bola komplexná odborná starostlivosť o deti od 6 mesiacov do 3 
rokov a súčasne podpora mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce. Cieľ zahŕňal aj 
zabezpečenie zdravého vývinu a zníženie chorobnosti detí a poradenskú činnosť. Cieľ bol 
splnený. 
 
 
 

V. ZÁVEREČNÝ ÚČET REZERVNÉHO FONDU 
 
     Počiatočný stav rezervného fondu k 1. januáru bol 1 459 tis. Eur. Tvorba fondu bola vo 
výške 2 656 tis. Eur. Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2011 je  4 115 tis. Eur. 
 
 
VI.  ZÁVERE ČNÝ ÚČET FONDU ROZVOJA BÝVANIA 
 
     Plán tvorby a použitia fondu rozvoja bývania schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením 
č. 20/2011. Hlavným zdrojom tvorby fondu sú úhrady kúpnej ceny za predané byty 
a nebytové priestory podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších. Výnos Starého Mesta bol  35 tis. Eur. 
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      Položkovité použitie prostriedkov fondu je vyčíslené v tabuľke Záverečný účet Fondu 
rozvoja bývania mestskej časti za rok 2011.  
     Stav fondu rozvoja bývania k 31.12.2011 je 3 450 tis. Eur. 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. 
 
 

VII. ZÁVERE ČNÝ ÚČET FONDU NA OBNOVU BUDOV 
ŠKÔL  A  ŠKOLSKÝCH  ZARIADENÍ 
 
     Tvorbu a použitie fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení schválilo miestne 
zastupiteľstvo uznesením č. 20/2011. Položkovité použitie prostriedkov fondu je vyčíslené 
v tabuľke Záverečný účet Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení za rok 2011. 
Konečný stav fondu k 31.12.2011 je 211 tis. Eur. 

 
 
VIII.  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 
          (bez rozpočtových organizácií) 
 
 

A K T Í V A 
    

Názov 
Skutočnosť             

k 31.12.2011 v Eur 

Majetok spolu 38 854 032 
Neobežný majetok spolu 30 751 009 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 79 740 
Dlhodobý hmotný majetok 30 216 849 
Dlhodobý finančný majetok 454 420 
Obežný majetok spolu 8 099 053 
z toho :   
Zásoby 13 736 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 214 724 
Dlhodobé pohľadávky 0 
Krátkodobé pohľadávky  1 445 736 
Finančné účty  6 424 857 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 

Časové rozlíšenie  3 970 
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P A S Í V A 
  

Názov 
Skutočnosť            

 k 31.12.2011 v Eur 

Vlastné imanie a záväzky spolu 38 854 032 
Vlastné imanie  35 289 511 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0 
Fondy 0 
Výsledok hospodárenia súčet 35 289 511 
z toho :   
Nevysporiadaný výsledok hosp. minulých 
rokov 

38 957 065 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -3 667 554 
Záväzky 2 486 406 
z toho :   
Rezervy  1 548 321 
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 88 340 
Dlhodobé záväzky 24 158 
Krátkodobé záväzky 825 587 
Bankové úvery a výpomoci 0 
Časové rozlíšenie 1 078 115 

 
 
 
 

IX.   Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej časti 
 
       Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto  k 31.12.2011 nie je 
zaťažené úverom, ukazovateľ dlhovej služby sa nevyhodnocuje. 
        

 
X. Prehľad o poskytnutých zárukách 
 
      Mestská časť neprevzala záruku za úver pre fyzickú alebo právnickú osobu. 
 
 

XI. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
     Mestská časť má od 11.11.2011 živnostenský list na vykonávanie živnosti – vydavateľská 
činnosť, reklamné a marketingové služby. Za rok 2011 neboli žiadne prímy ani výdaje na 
podnikateľskú činnosť. 
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XII. Usporiadanie finančných vzťahov 
 
      Mestská časť Bratislava–Staré Mesto ma 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. 
 
 



  MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 
 

 
STANOVISKO MIESTNEHO KONTROLÓRA  

K NÁVRHU ZÁVERE ČNÉHO ÚČTU MESTSKEJ ČASTI 
BRATISLAVA – STARÉ MESTO  

ZA ROK 2011 
 

 
  
 
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. 
 
 



 2 

VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRH U 
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 %. 
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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. 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. 
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Záruky 
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 
 
.............................................. 



mestská časť
Bratislava-Staré Mesto

Záverečný účet bežného rozpo čtu
 za rok 2011

v tis. Eur

odd. Ekonomické
skupina členenie príjmov a výdavkov
trieda Rozpo čet Plnenie % Rozpo čet Plnenie %
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 3 787 3 863 102,0

v tom:
1. poslanci, miestne zastupiteľstvo 188 187 99,5
2. miestny úrad 3 599 3 676 102,1

01.1.2 Finan čná a rozpo čtová oblas ť 32 26 81,3
v tom:
1. auditorské služby 8 4 50,0
2. poplatky bankám za vedenie účtov 4 5 125,0
3. úroky debetné 3 0 0,0
4. úhrada daní 7 7 100,0
5. znalecké posudky, geometrické plány 10 10 100,0

01.3.3 Matričná činnos ť 125 121 96,8
01.6.0 Všeobecné výdavky inde neklasifikované 73 104 142,5

v tom:
1. členské príspevky 10 11 110,0
2. dotácie na sociálnu oblasť 12 12 100,0
3. dotácie na kultúru 3 3 100,0
4. dotácie na školstvo a šport 3 3 100,0
5. dotácie na životné prostredie 3 2 66,7
6. register obyvateľov 27 27 100,0
7. výdavky na sčítanie obyvateľstva, voľby 12 7 58,3
7. výdavky na sčítanie obyvateľstva zo ŠR x 36 x
8. dotácie na kultúru v Horskom parku 3 3 100,0
pre Nadáciu Horský park

02.2.0 Civilná ochrana 55 59 107,3
03.2.0 Požiarna ochrana 13 3 23,1
03.6.0 Služby verejného poriadku 137 161 117,5
04.2.1 Veterinárne služby a prevencia 40 24 60,0
04.5.1 Cestná doprava 1 125 981 87,2

v tom:
1. výstavba a opravy ciest 220 209 95,0
2. správa a zimná údržba ciest 565 440 77,9
3. stočné za komunikácie III. a IV. triedy 340 332 97,6

05.1.0 Nakladanie s komunálnym odpadom 885 891 100,7
v tom:
1. zber a odvoz odpadu 150 142 94,7
2. čistenie komunikácií 735 749 101,9

05.6.0 Ochrana životného prostredia 775 806 104,0
v tom:
1. verejná zeleň 645 677 105,0
2. výsadba, údržba stromov 130 129 99,2

06.2.0 Rozvoj obcí 75 38 50,7
v tom:
1. riešenie statickej dopravy 50 38 76,0
2. štúdie, územnoplánovacie dokumenty 20 0 0,0
3. príprava a spolufinancovanie rozvoj. projektov 5 0 0,0

06.6.0 Bývanie a ob čianska vybavenos ť 1 167 820 70,3
v tom:
1. správa obecných priestorov 33 24 72,7
2. služby  415 316 76,1
3. fond opráv 270 150 55,6
4. opravy domov, bytov a nebyt. priestorov 110 107 97,3
5. prevod vlastníctva bytov a nebyt. priestorov 20 1 5,0
6. ostatné služby 60 64 106,7
7. právne služby, súdne poplatky 30 21 70,0

V Ý D A V K Y P R Í J M Y



mestská časť
Bratislava-Staré Mesto

Záverečný účet bežného rozpo čtu
 za rok 2011

v tis. Eur

odd. Ekonomické
skupina členenie príjmov a výdavkov
trieda Rozpo čet Plnenie % Rozpo čet Plnenie %

V Ý D A V K Y P R Í J M Y

8. deložácie 14 7 50,0
9. štúdie, posudky 10 4 40,0
10. trhovisko 20 4 20,0
11. verejné záchody 185 122 65,9

07.2.4 Pracovná zdravotná služba 3 2 66,7
07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované 261 267 102,3

v tom:
1. detské jasle 261 267 102,3

08.1.0 Rekreačné a športové služby 67 43 64,2
v tom:
1. verejné detské ihriská 66 42 63,6
2. rekreačný objekt Duchonka 1 1 100,0

08.2.0 Kultúrne služby 1 003 1 078 107,5
v tom:
1. Miestne kultúrne centrá 580 622 107,2
2. príspevok divadlu GUNAGU 15 15 100,0
3. Staromestská knižnica 323 330 102,2
4. vianočné osvetlenie 15 16 106,7
5. príspevok na Festival Musica Viva 8 8 100,0
6. príspevok OZ Korunovačná Bratislava 4 4 100,0
7. Eur. hud. akadémia Bratislava - Schengen 4 4 100,0
8. príspevok OZ Devínska brána 4 4 100,0
9. výdavky na príležitostné trhy 50 67 134,0
10. projekt Divadlo z chatrče x 8 x

09. Školstvo 6 853 6 846 99,9
v tom:
1. základné školy 3 490 3 451 98,9
2. materské školy 1 998 1 898 95,0
3. školské jedálne 845 852 100,8
4. školské kluby 520 645 124,0

09.5.0 Ďalšie vzdelávanie 7 7 100,0
10.2.0 Staroba - zariadenia sociálnych služieb 1 746 1 753 100,4

v tom:
1. Seniorcentrum Staré Mesto 1 706 1 716 100,6
2. kluby dôchodcov 40 37 92,5

10.4.0.5 Starostlivos ť o die ťa v detskom domove 5 7 140,0
10.7.0 Sociálna pomoc ob čanom 42 41 97,6

v tom:
1. pochovanie zomrelých na trovy obce 3 3 100,0
2. dávky sociálnej pomoci 30 33 110,0
3. dávky pre deti v hmotnej núdzi 6 5 83,3
4. úhrada za sociálnu službu 3 0 0,0
Daňové príjmy 9 804 8 215 83,8
Podiel na dani z príjmov FO 4 800 4 403 91,7
Podiel na dani z nehnuteľnosti 3 070 2 444 79,6
Daň za psa 42 47 111,9
Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje 12 12 100,0
Daň za vjazd do historickej časti mesta 200 122 61,0
Daň za užívanie verejného priestranstva 1 400 913 65,2
Podiel na poplatku za odpad 280 274 97,9
Nedaňové príjmy 3 974 2 870 72,2
Príjmy z prenájmu pozemkov 220 212 96,4
Príjmy z prenájmu bytov a nebyt. piestorov 1 615 985 61,0
Príjmy z pohľadávok zrušenej SaUD 10 11 110,0
Vymožené pohľadávky za obecné domy 20 13 65,0



mestská časť
Bratislava-Staré Mesto

Záverečný účet bežného rozpo čtu
 za rok 2011

v tis. Eur

odd. Ekonomické
skupina členenie príjmov a výdavkov
trieda Rozpo čet Plnenie % Rozpo čet Plnenie %

V Ý D A V K Y P R Í J M Y

Podielové domy 170 93 54,7
Postúpené prenájmy - SSDZ 10 10 100,0
Príjmy z prenájmu stánkov 109 133 122,0
Správne poplatky 280 147 52,5
Pokuty 220 134 60,9
Príjmy za obradné siene 46 30 65,2
Prímy za detské jasle 165 189 114,5
Príjmy za materské školy x 64 x
Príjmy za miestne kultúrne centrá 120 127 105,8
Kreditné úroky z vkladov 4 9 225,0
Úroky z termínovaných vkladov 10 27 270,0
Vratky za služby 415 279 67,2
Príjem znižujúci Fond rozvoja bývania 400 258 64,5
Ostatné príjmy 160 149 93,1
Granty a transfery 3 860 4 012 103,9
Decentralizačná dotácia na ŠFRB 10 9 90,0
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok 40 40 100,0
Decentralizačná dotácia na školský úrad 25 25 100,0
Decentralizačná dotácia na soc. zabezpečenie 331 331 100,0
Decentralizačná dotácia na register obyvat. 15 14 93,3
Decentralizačná dotácia na životné prostr. 5 3 60,0
Decentralizačná dotácia na školstvo 3 310 3 359 101,5
Príspevok na výchovu a vzdelávanie 55 55 100,0
Decentralizačná dotácia na matriku 50 41 82,0
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi 6 5 83,3
Dotácia na sociálne služby 13 20 153,8
Dotácia na sčítanie obyvateľstva x 36 x
Ostatné granty a transfery x 74 x
Príjmy rozpo čtových organizácií 480 731 152,3
Seniorcentrum 420 448 106,7
Staromestská knižnica 10 11 110,0
Základné školy 50 235 470,0
Materské školy x 37 x

18 276 17 941 98,2 18 118 15 828 87,4

výsledok -158 -2 113



mestská časť
Bratislava-Staré Mesto

Záverečný účet kapitálového rozpo čtu
 za rok 2011

v tis. Eur

odd. Ekonomické
skupina členenie príjmov a výdavkov
trieda Rozpo čet Plnenie % Rozpo čet Plnenie %
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 334 154 46,1

v tom:
softvér a licencie 60 57 95,0
nákup výpočtovej techniky 53 39 73,6
nákup strojov a prístrojov 11 10 90,9
rekonštrukcia miestneho úradu - výťah, bezbariérový vstup210 48 22,9

04.5.1 Cestná doprava 800 76 9,5
v tom:
rekonštrukcia Šulekova 300 0 0,0
rekonštrukcia komunikácie Grosslingová 300 0 0,0
rekonštrukcia komunikácie 200 76 38,0

05.6.0 Ochrana životného prostredia 16 17 106,3
v tom:
rekonštrukcia - parčík Vajanského, Jakubovo nám. 16 17 106,3

08.1.0 Rekreačné a športové služby 50 0 0,0
v tom:
verejné detské ihriská 50 0 0,0

08.2.0 Kultúrne služby 310 145 46,8
v tom:
Staromestská knižnica - prístavba 150 11 7,3
Staromestská knižnica - čitáreň x 8 x
rekonštrukcia Pisztoryho paláca 110 72 65,5
nákup stánkov pre príležitostné trhy 50 54 108,0

09. Školstvo 395 229 58,0
v tom:
rekonštr. soc. zariadení v materských školách 265 177 66,8
MŠ Timravina – nadstavba 35 35 100,0
ZŠ Hlboká – rekonštrukcia kuchyne 55 0 0,0
Školské jedálne – nákup strojov 40 17 42,5

10.2.0 Staroba - zariadenia sociálnych služieb 333 23 6,9
v tom:
ZSS Dobšinského - proj. dokum. a výstavba 330 20 6,1
KD Javorinská rekonštrukcia - doplatok 3 3 100,0
Príjmy z predaja majetku 310 174 56,1

2 238 644 28,8 310 174 56,1

výsledok -1 594 -470

V Ý D A V K Y P R Í J M Y



mestská časť
Bratislava-Staré Mesto

Záverečný účet finan čných operácií
 za rok 2011 

v tis. Eur

odd. Ekonomické
skupina členenie príjmov a výdavkov
trieda Rozpo čet Plnenie % Rozpo čet Plnenie %

prevod z Fondu rozvoja bývania 1 440 175 12,2
prevod z Fondu na obnovu budov škôl a škol. zar. 300 212 70,7
predaj spoločnosti SNP Invest a.s. 200 0 0,0
prevod prostriedkov z roku 2010 158 158 100,0

0 0 2 098 545 26,0

výsledok 2 098 545

V Ý D A V K Y P R Í J M Y



mestská časť
Bratislava-Staré Mesto

Záverečný účet programového rozpo čtu za rok 2011 v tis. Eur

Program, podprogram
Rozpo čet Plnenie % Rozpo čet Plnenie % Rozpo čet Plnenie %

01. Podpora verejnej správy 4 362 4 278 98,1 4 028 4 124 102,4 334 154 0,0
v tom:

01.1 Poslanci, miestne zastupiteľstvo 188 187 99,5 188 187 99,5 0 0 0,0
01.2 Verejná správa 4 096 3 988 97,4 3 762 3 834 101,9 334 154 46,1

v tom:
a) miestny úrad 3 933 3 830 97,4 3 599 3 676 102,1 334 154 46,1
b) matrika 125 121 96,8 125 121 96,8 0 0 0,0
c) register obyvateľov 27 27 100,0 27 27 100,0 0 0 0,0
d) pracovná zdravotná služba 3 2 66,7 3 2 66,7 0 0 0,0
e) rekreačný objekt Duchonka 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0 0,0
f) ďalšie vzdelávanie 7 7 100,0 7 7 100,0 0 0 0,0

01.3 Ostatné činnosti 78 103 132,1 78 103 132,1 0 0 0,0
v tom:
a) finančná a rozpočtová oblasť 32 26 81,3 32 26 81,3 0 0 0,0
b) členské príspevky 10 11 110,0 10 11 110,0 0 0 0,0
c) dotácie 24 23 95,8 24 23 95,8 0 0 0,0
d) výdavky na sčítanie obyv., voľby 12 43 358,3 12 43 358,3 0 0 0,0

02. Ochrana obyvate ľov a majetku 205 223 108,8 205 223 108,8 0 0 0,0
v tom:

02.1 Civilná ochrana 55 59 107,3 55 59 107,3 0 0 0,0
02.2 Požiarna ochrana 13 3 23,1 13 3 23,1 0 0 0,0
02.3 Služby verejného poriadku 137 161 117,5 137 161 117,5 0 0 0,0
03. Cestná doprava 1 925 1 057 54,9 1 125 981 87,2 800 76 9,5
04. Životné prostredie 1 716 1 738 101,3 1 700 1 721 101,2 16 17 106,3

v tom:
04.1 Odpadové hospodárstvo 885 891 100,7 885 891 100,7 0 0 0,0
04.2 Verejná zeleň 791 823 104,0 775 806 104,0 16 17 106,3
04.3 Veterinárne služby a prevencia 40 24 60,0 40 24 60,0 0 0 0,0
05. Bývanie a ob čianska vybavenos ť 1 358 900 66,3 1 308 900 68,8 50 0 0,0

v tom:
a) bývanie a občianska vybavenosť 1 167 820 70,3 1 167 820 70,3 0 0 0,0
b) rozvoj obcí 75 38 50,7 75 38 50,7 0 0 0,0
c) detské ihriská 116 42 36,2 66 42 63,6 50 0 0,0

06. Rekreačné a kultúrne služby 1 313 1 223 93,1 1 003 1 078 107,5 310 145 46,8
v tom:

06.1 Kultúrne centrá 595 637 107,1 595 637 107,1 0 0 0,0
06.2 Staromestská knižnica 473 349 73,8 323 330 102,2 150 19 12,7
06.3 Ostatné výdavky kultúry 245 237 96,7 85 111 130,6 160 126 78,8

CELKOVÉ VÝDAVKY BEŽNÉ VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY



mestská časť
Bratislava-Staré Mesto

Záverečný účet programového rozpo čtu za rok 2011 v tis. Eur

Program, podprogram
Rozpo čet Plnenie % Rozpo čet Plnenie % Rozpo čet Plnenie %

CELKOVÉ VÝDAVKY BEŽNÉ VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

07. Vzdelávanie 7 248 7 075 97,6 6 853 6 846 99,9 395 229 58,0
v tom:

07.1 Základné školy 3 490 3 451 98,9 3 490 3 451 98,9 0 0 0,0
07.2 Materské školy 2 298 2 110 91,8 1 998 1 898 95,0 300 212 70,7
07.3 Školské jedálne 940 869 92,4 845 852 100,8 95 17 17,9
07.4 Školské kluby 520 645 124,0 520 645 124,0 0 0 0,0
08. Sociálne služby 2 387 2 091 87,6 2 054 2 068 100,7 333 23 6,9

v tom:
08.1 Seniorcentrum 2 036 1 736 85,3 1 706 1 716 100,6 330 20 6,1
08.2 Kluby dôchodcov 43 40 93,0 40 37 92,5 3 3 100,0
08.3 Sociálna pomoc občanom 47 48 102,1 47 48 102,1 0 0 0,0
08.4 Detské jasle 261 267 102,3 261 267 102,3 0 0 0,0

20 514 18 585 90,6 18 276 17 941 98,2 2 238 644 28,8



/v tis. Eur/

Text                                                                

 Rozpo čet Plnenie

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.2011 3 848 3 848

T v o r b a   f o n d u  
a) príjem z prevodu vlastníctva bytov, nebyt. priestorov 

   a obytných domov - v ý n o s FRB 50 35
ZDROJE FONDU SPOLU 3 898 3 883

P o u ž i t i e    f o n d u  
a) prevod vlastníctva bytov a nebyt. priestorov 20 1

b) opravy domov, bytov a NP 110 107

c) fond opráv 270 150

d) rekonštrukcia komunikácie Grosslingová 300 0

e) rekonštrukcia Šulekova 300 0

f) rekonštrukcia komunikácie 200 76

g) detské ihriská 50 0

h) Staromestská knižnica - prístavba 150 11

i) rekonštrukcia Pisztoryho paláca 110 68

j) ZSS Dobšinského - proj. dokumentácia a výstavba 330 20
POUŽITIE FONDU SPOLU 1 840 433

STAV FONDU k 31.12.2011 2 058 3 450

Záverečný účet Fondu rozvoja bývania
 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

za rok 2011



/v tis. Eur/

Text                                                                

 Rozpo čet Plnenie

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.2011 1 459 1 459

T v o r b a     f o n d u  
a) prevod prebytku hospodárenia z roku 2010 2 656 2 656

STAV FONDU k 31.12.2011 4 115 4 115

/v tis. Eur/

Text                                                                

 Rozpo čet Plnenie

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.2011 423 423

P o u ž i t i e    f o n d u  
a) rekonštrukcie soc. zariadení v materských školách 265 177

b) MŠ Timravina - nadstavba 35 35
POUŽITIE FONDU SPOLU 300 212

STAV FONDU k 31.12.2011 123 211

Záverečný účet Rezervného fondu
 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

za rok 2011

za rok 2011

Záverečný účet
fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 


