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S p r á v a  
o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za 1. polrok 2010  

_____________________________________________________________ 
 
 

 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať  správu 
o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava - 
Staré Mesto za 1. polrok 2010  
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

MUDr. Peter Tatár 
zástupca starostu 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto  
b e r i e   n a v e d o m i e  
správu o plnení rozpočtu mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto za 1. polrok 2010 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Petra Strejčková 
vedúca finančného oddelenia 
 

 - plnenie rozpočtu k 30.6.2010 
- plnenie programového rozpočtu k 30.6.2010 
- dôvodovú správu 
- hodnotenie plnenia programov 
 

 



D ô v o d o v á     s p r á v a     
 
     Rozpočet mestskej časti na rok 2010 schválilo miestne zastupiteľstvo 8. decembra 2009 
uznesením č. 120/2009. Uznesením č. 4/2010 zo dňa 9. februára 2010 bola schválená I. zmena 
rozpočtu, uznesením č. 26/2010 zo dňa 20. apríla 2010 bola schválená II. zmena rozpočtu a 
uznesením č. 106/2010 zo dňa 8. júna 2010 bola schválená III. zmena rozpočtu. Všetky tri zmeny 
sú premietnuté v hodnotení rozpočtu mestskej časti za I. polrok 2010. 
 
 
     Plnenie príjmov a výdavkov miestneho úradu a rozpočtových organizácií mestskej časti je 
podľa účtovného stavu k 30.6.2010 nasledovné: 
 
 
 

B e ž n ý  r o z p o č e t  
 
Ukazovateľ        R o z p o č e t           P l n e n i e          % 

 
Príjmy 16 391 tis. Eur 8 163 tis. Eur 49,8 % 
Výdavky 21 450 tis. Eur 8 163 tis. Eur 38,1 % 
Výsledok  + prebytok 
                 -  schodok 

 
   - 5 059 tis. Eur 

 
0 tis. Eur 

 
x 

 
 
 
 

K a p i t á l o v ý  r o z p o č e t  
 
Ukazovateľ        R o z p o č e t           P l n e n i e          % 

 
Príjmy 761 tis. Eur 413 tis. Eur 54,3 % 
Výdavky 4 429 tis. Eur 75 tis. Eur 1,7 % 
Výsledok  + prebytok 
                 -  schodok 

              
   - 3 668 tis. Eur 

 
+ 338 tis. Eur 

 
x 

 
 
 
 

F i n a n č n é  o p e r á c i e  
 
Ukazovateľ        R o z p o č e t           P l n e n i e          % 

 
Príjmy 8 727 tis. Eur 5 190 tis. Eur 59,5 % 
Výsledok  + prebytok 
                 -  schodok 

              
   + 8 727 tis. Eur 

 
+ 5 190 tis. Eur 

 
59,5 % 

 



 
 

P l n e n i e  b e ž n é h o  r o z p oč t u  
 
 
      Plnenie príjmov bežného rozpočtu vo výške 8 163 tis. Eur prestavuje 49,8 % celoročného 
objemu predpokladaných príjmov.  
      Výrazný vplyv na príjmovú časť rozpočtu majú daňové príjmy, ktoré tvoria 43 % 
rozpočtovaných bežných príjmov. Mestská časť rozpočtovala príjem z podielu na dani fyzických 
osôb na úrovni predchádzajúceho roka. Podľa publikovaných prognóz prišlo k poklesu príjmu 
z podielu na dani fyzických osôb - k 30.6.2010 je plnenie vo výške 38 %. Podiel na dani 
z nehnuteľnosti, ktorý mestská časť dostáva prostredníctvom magistrátu je zatiaľ na úrovni 40 %,  
čo je však hodnota zrovnateľná s prvým polrokom predchádzajúceho roka a súvisí so 
splatnosťou dane z nehnuteľnosti. 
    
        Výdavky bežného rozpočtu podľa jednotlivých položiek boli čerpané v súlade so 
schváleným rozpočtom a väčšinou neprekročili 50 % ročného rozpočtu.  
         Prekročenie niektorých výdavkov  bolo spôsobené tým, že tento výdavok je jednorazový 
a platí sa začiatkom rozpočtového roka napr. členské príspevky  alebo sezónny napr. zimná 
údržba ciest. 
          
         Vyrovnanosť rozpočtu vznikla tým, že vo výdavkoch  nie sú zahrnuté mzdy a odvody za 
mesiac jún splatné v júli (vo výške 750 tis. Eur) a zároveň tým, že niektoré výdavky boli 
plánované až na obdobie školských prázdnin a premietnu sa v plnení rozpočtu k 30.9.2010 
(napríklad repasácie okien vo výške 600 tis. Eur). 
 
 
 

P l n e n i e  k a p i t á l o v é h o  r o z p oč t u  
 
        Príjmy kapitálového rozpočtu boli vo výške 413 tis. Eur, čo predstavuje 54,3 % schváleného 
rozpočtu. 
        Nízke čerpanie výdavkov bolo spôsobené tým, že najväčšie investičné akcie sú plánované 
na školách, kde je najvýhodnejší termín pre stavebné práce počas školských prázdnin. 
 
 
 

F i n a n č n é  o p e r á c i e  
 
         Príjmové finančné operácie tvoria prevody z mimorozpočtových fondov a predaje 
obchodných podielov. 
          
 
 
 
 
 



 
 
 
HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV 
 
    Plnenie rozpočtu podľa jednotlivých programov je vyčíslené v tabuľke programového 
rozpočtu mestskej časti.  
 
 
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 3 43 
Počet rokovaní miestnej rady 7 3 43 
Počet zasadnutí odborných komisií 132 61 46 
 
     Podprogram je zameraný na rozhodovaciu činnosť orgánov samosprávy. Má za cieľ 
poskytnúť zázemie pre rokovanie miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a odborných komisií.  
 
 
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 

 
180 

 
55 

 
31 

Počet verejných zhromaždení 2 0 0 
 
   Tento podprogram sa zameriava 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.  
 
 
Podprogram 01.3 Ostatné činnosti 
 
Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mestskej časti 
 
Merateľné ukazovatele: 



 plán plnenie % 
Počet auditov za rok 1 1 100 
Výrok audítora „bez výhrad“ „bez výhrad“ 100 

 
 
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 
 
Podprogram 02.2 Požiarna ochrana 
 
Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov 
 
Merateľný ukazovateľ: 

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

 
15 

 
7 

 
43 

Počet členov Hasičského zboru 140 140 100 
Preškolenie členov Hasičského zboru 2x ročne 1 50 
       
   Podprogram zabezpečuje financovanie základných prevádzkových potrieb Obecného 
hasičského zboru, ktorý nezabezpečuje len ochranu pred požiarmi, ale pomáha aj pri povodniach 
a iných živelných udalostiach.  
 
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 je bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mestskej časti 
a udržanie verejného poriadku. Súčasťou služieb verejného poriadku je aj kontrola a povoľovanie 
vjazdu vozidiel do historického centra, kontrola čistoty komunikácií a verejných priestranstiev.  
 
 
Program 03. Cestná doprava 
 
Cieľ: Skvalitnenie miestnych komunikácií a chodníkov 
 



Merateľné ukazovatele: 
 plán plnenie % 

Opravené výtlky v m2 7 400 m2 1 636 m2 22 
Opravená dlažba v historickom  jadre 850 m2 264 m2 31 
Čistenie dažďových vpustov 200 ks 119 ks 59 
Opravy dažďových vpustov 60 ks 15 ks 25 
      Náplňou programu je 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.  
 
 
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 1x týždenne 100 
Zber elektroodpadu 2x ročne 1x ročne 50 
Zber veľkorozmerného odpadu 2x ročne 1x ročne 50 
 
    Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie maximálnej čistoty komunikácií a verejných 
priestranstiev.  
 
Podprogram 04.2 Verejná zeleň 
 
Cieľ: Zabezpečiť maximálnu a efektívnu starostlivosť o zeleň v mestskej časti 
 
Merateľné ukazovatele: 

 plán plnenie % 
Počet vysadených stromov 55 19 34 
Počet vysadených letničiek a trvaliek 60 000 36 000 60 
Kosenie – parky, záhrady 35x ročne 14x ročne 40 
Kosenie – ostatné plochy 10x ročne 4x ročne 40 
Hnojenie trávnikov 1x ročne 1x ročne 100 
Opravy a nátery lavičiek 290 ks 15 ks 5 
 
Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie odbornej starostlivosti o zeleň.  
 



 
Podprogram 04.3 Veterinárne služby a prevencia 
 
Cieľ: Zabezpečenie ochrany obyvateľov pred hlodavcami 
 
Merateľný ukazovateľ: 

 plán plnenie % 
Frekvencia deratizácie 2x ročne 1x ročne 50 
     Zámerom podprogramu je 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.  
 
 
Program 05. Bývanie a občianska vybavenosť 
 
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné bývanie 
 
Merateľný ukazovateľ: 

 plán plnenie % 
Počet opráv v obecných priestoroch 320 75 23 
 
     
Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a obnovu detských ihrísk 
 
Merateľný ukazovateľ: 

 plán plnenie % 
Počet verejných detských ihrísk 7 7 100 
Výmena piesku 1x ročne 1x ročne 100 
Obnova hracích prvkov 20 ks 1 ks 5 
 
 
Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a obnovu verejných WC 
 
Merateľný ukazovateľ: 

 2010 plnenie % 
Počet verejných WC 8 8 100 
Umývanie podláh 5x denne 5x denne 100 
Umývanie kabín 5x denne 5x denne 100 
Umývanie obkladačiek 2x denne 2x denne 100 
 
 
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 260 199 77 
Počet výstav 20 25 125 
Počet pohybových kurzov 49 33 67 
Počet jazykových kurzov 33 26 79 
Počet koncertov 90 89 99 
Počet turnusov detských táborov 5 1 20 
Podujatie Kytička vďaky 12 6 50 
Podujatia pre dôchodcov 2x týždenne 2x týždenne 100 
Výtvarné dielne 6 8 133 
Prednášky a besedy 25 113 452 
Športové a iné kombinované progr. 10 1 10 
 
 
Podprogram 06.2 Staromestská knižnica 
 
Cieľ: Zabezpečiť obyvateľom mestskej časti ľahký prístup k literatúre a k informáciám 
 
Merateľné ukazovatele: 
 plán plnenie % 
Počet čitateľov 4 950 3 074 62 
Počet návštevníkov 73 500 38 491 52 
Počet výpožičiek 335 000 181 390 54 
Počet zakúpených kníh 3 700 1 973 53 
Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí 130 121 93 
 
 
 
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 - Tvorivá škola 

 
 

50 

 
 

199 

 
 

398 
Počet účastníkov vzdelávania 
učiteľov – FIT učiteľ 

 
20 

 
12 

 
60 

Počet podporených akcií športového 
a umeleckého rozvoja detí  

 
25 

 
27 

 
108 

     
    Cieľom podprogramu je 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. 
 
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 

 
 

79 

 
 

263 
Počet podporených akcií  športového 
a umeleckého rozvoja detí 

 
10 

 
11 

 
110 

Počítačová gramotnosť riaditeľov MŠ 
– počet účastníkov školení 

 
10 

 
6 

 
60 

 
   Cieľom podprogramu je vytvoriť priaznivé podmienky pre predškolskú výchovu detí, ktorých 
súčasťou sú zrekonštruované priestory, postupná obnova interiérového vybavenia a nákup 
didaktických pomôcok.  
 
Podprogram 07.3 Školské jedálne 
 
Cieľ: Zabezpečenie modernizácie školských jedální a skvalitnenie stravovania žiakov 
 
Merateľný ukazovateľ: 
 plán plnenie % 
Počet nových spotrebičov pre ŠJ 20 7 35 
 
    Cieľom podprogramu je zabezpečiť stravovanie žiakov v jedálňach spĺňajúcich všetky normy 
pre oblasť spoločného stravovania.  
 
Podprogram 07.4 Školské kluby 
 
Cieľ: Zabezpečenie rozmanitého a zmysluplného trávenia voľného času 
 
Merateľné ukazovatele: 
 plán plnenie % 
Počet športových krúžkov 30 32 107 
Počet umeleckých krúžkov 20 24 120 
 
    Program je zameraný na zabezpečenie rozmanitého a zmysluplného trávenia voľného času 
a na podporu športového a umeleckého rozvoja detí prvého stupňa základnej školy.  
 
 
Program 08. Sociálne služby 
 
Podprogram 08.1 Seniorcentrum 



 
Cieľ: Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov 
 
Merateľné ukazovatele: 
 plán plnenie % 
Počet občanov umiestnených v DD 70 70 100 
Počet občanov umiestnených v ZOS 42 42 100 
Počet občanov umiestnených v SC 15 15 100 
Počet poberateľov služby TOS 178 208 117 
 
    Cieľom podprogramu je 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. 
 
Podprogram 08.2 Kluby dôchodcov 
 
Cieľ: Rozvoj spoločenských aktivít dôchodcov 
 
Merateľné ukazovatele: 
 plán plnenie % 
Počet klubov 4 4 100 
Počet členov 180 220 122 
 
    Cieľom podprogramu je zabezpečiť podmienky pre dôstojný život, možnosti sebarealizácie, 
rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít dôchodcov. Splnenie tohto cieľa zabezpečujú 
kluby dôchodcov.  
 
Podprogram 08.3 Sociálna pomoc občanom 
 
Cieľ: Zmiernenie hmotnej a náhlej núdze 
 
Merateľné ukazovatele: 
 plán plnenie % 
Počet poskytnutých dávok 220 170 77 
Počet stravujúcich sa dôchodcov 150 142 95 
Počet podporených detí v DD 11 6 55 
Počet pochovaných občanov 14 12 86 
 
    Cieľom podprogramu je 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.  
 
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 je komplexná odborná starostlivosť o deti od 6 mesiacov do 3 rokov 
a súčasne podpora mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce. Cieľ zahŕňa aj zabezpečenie 
zdravého vývinu a zníženie chorobnosti detí a poradenskú činnosť.  
 
 


