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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 26.10.2010 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 2.11.2010 
 
 
 
 

N á v r h  
rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2011 - 2013  

_____________________________________________________________ 
 
 
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   návrh 
rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto na roky 2011 - 2013 
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

MUDr. Peter Tatár 
zástupca starostu 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Petra Strejčková 
vedúca finančného oddelenia 
 

 - návrh uznesenia 
- tabuľkovú časť rozpočtu 
- dôvodovú správu 
- stanovisko hlavného kontrolóra 
- programový rozpočet 

 



Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 

s c h v a ľ u j e  
 
1. rozpočet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2011 takto: 
 
príjmy bežného rozpočtu                                            17 364 tis. Eur 
výdavky bežného rozpočtu                                         17 364 tis. Eur 
príjmy kapitálového rozpočtu                                              0 tis. Eur 
výdavky kapitálového rozpočtu                                           0 tis. Eur 
príjmové finančné operácie                                                  0 tis. Eur 
výdavkové finančné operácie                                               0 tis. Eur 
výsledok hospodárenia                                                         0 tis. Eur 
 
 
2. programový rozpočet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2011, 
 
3. príspevok do sociálneho fondu organizácií a zariadení mestskej časti vo výške 1,5 % 

z objemu vyplatených platov, 
 
Tabuľková časť je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia. 
 
 

b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
1. rozpočty mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2012 a 2013, 
2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2012 a 2013, 
                                                  
 

s p l n o m o c ň u j e  
 
     starostu mestskej časti určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity a úlohy 

rozpočtového hospodárenia. 
 
 
 



Dôvodová správa 
k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2011 – 2013 

 
 
     Rozpočet mestskej časti Bratislava - Staré Mesto  na roky 2011-2013 je zostavený 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. 
 
     Rešpektuje platnú jednotnú rozpočtovú klasifikáciu  pre triedenie príjmov a výdavkov 
a súčasne povinnosť  zostaviť rozpočet aj v programovej štruktúre. Cieľom programového 
rozpočtu je orientácia na výsledky, merateľné výstupy, mieru výkonnosti  ale najmä kvalitu  
služieb občanom bez  rozlišovania  bežných a kapitálových výdavkov.  
     Pre vypracovanie programového rozpočtu vydal starosta mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto Opatrenie č. 7/2010 z 21. júna 2010, ktorým boli stanovené programy a ich štruktúra.         
     
    Znovu platí požiadavka  vyrovnanosti bežného rozpočtu a možnosť zostavenia  schodkového 
kapitálového rozpočtu  za predpokladu  reálneho vykrytia schodku  z prostriedkov 
mimorozpočtových fondov. 
 
     Rozpočet  na rok 2011  sa po schválení miestnym zastupiteľstvom stáva záväzným 
dokumentom usmerňujúcim  hospodárenie mestskej časti, návrhy rozpočtu na roky 2012 a 2013, 
i keď významovo dôležité, majú len orientačný charakter.  
 
     Východiskom pre stanovenie jednotlivých ukazovateľov rozpočtu na rok 2011 je  dosiahnutá 
úroveň výkonov základných samosprávnych funkcií,  preneseného výkonu štátnej správy a nové 
úlohy, ktoré bude mestská časť v roku 2011 zabezpečovať.  
 
     Kvantifikácia  ukazovateľov v príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu  rešpektuje súčasný 
ekonomický vývoj  najmä v očakávanej miere inflácie, cenového rastu  ale aj  ceny služieb 
stanovené vnútornými  normami – všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti. 
 
     Príjmová časť bežného  rozpočtu je zostavená na základe   predpokladu  úhrad výdavkov na 
prenesený výkon štátnej správy  a  predpokladaného podielu na daniach v správe štátu - deľby 
finančných prostriedkov medzi hlavným mestom a mestskými  časťami, ktorý upravuje Štatút 
hlavného mesta  SR Bratislavy.  
 
     Predložený návrh rozpočtu vychádza z platnej organizačnej štruktúry  a zohľadňuje všetky 
zmeny,  ktoré boli schválené miestnym zastupiteľstvom. 
               
    Predložený návrh rozpočtu obsahuje len návrh bežného rozpočtu, kapitálový rozpočet bude 
zostavený až po určení investičných priorít novozvoleným miestnym zastupiteľstvom. 
     
 
 
 
 
 



 
Pre rok 2011 sú príjmy a výdavky navrhnuté takto: 
 

                                                                                                                               
 P r í j m y V ý d a v k y + prebytok 

- schodok 
Bežný rozpočet 17 364 tis. Eur 17 364 tis. Eur 0 tis. Eur 
Kapitálový rozpočet 0 tis. Eur 0 tis. Eur 0 tis. Eur 
Rozpočet spolu 17 364 tis. Eur 17 364 tis. Eur 0 tis. Eur 
Finančné operácie 0 tis. Eur 0 tis. Eur 0 tis. Eur 
Hospodárenie spolu 17 364 tis. Eur 17 364 tis. Eur 0 

 
 
 
   Výdavky rozpočtu na rok 2011 sú limitované očakávanými príjmami tak, aby v nevyhnutnom 
rozsahu mestská časť v roku 2011 zabezpečila 
- základné samosprávne funkcie, t.j. údržbu komunikácií, čistenie, starostlivosť o zeleň 

a životné prostredie, 
- starostlivosť o starých občanov, 
- prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, sociálneho zabezpečenia, stavebného 

poriadku, matriky, evidencie obyvateľov a životného prostredia, 
a vytvorila podmienky rozvojovým programom mestskej časti. 
 
 
       Rozpočet mestskej časti zohľadňuje podmienky platnej organizačnej štruktúry úradu, počet 
a formy organizácií, ku ktorým mestská časť plní funkciu zriaďovateľa. 
 
    
      Príjmy aj výdavky rozpočtu sú menovite uvedené v tabuľkovej časti tohto materiálu a sú 
zoradené podľa platnej funkčnej klasifikácie ustanovenej opatrením ministerstva financií.  
 
     Výdavky sú zároveň usporiadané aj podľa jednotlivých programov, ktorých cieľom je 
orientácia na výsledky, merateľné výstupy, mieru výkonnosti  ale najmä kvalitu  služieb občanom 
bez  rozlišovania  bežných a kapitálových výdavkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


