
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 

S T A N O V I S K O 
hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k návrhu rozpočtu mestskej 

časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2011, 2012 a 2013 
 

V súlade s §  18f, ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
(ďalej len „rozpočet“) na roky 2011, 2012 a 2013.  

Návrh rozpočtu na roky 2011, 2012 a 2013 (ďalej len „viacročný rozpočet“) bol 
spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niekt. zákonov v z.n.p., zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekt. zákonov v z.n.p. (ďalej len 
„zákon č. 583/2004 Z. z.“), zohľadňuje ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p., zákona 
č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a                 
o zmene a doplnení niekt. zákonov v z.n.p. (podľa § 2 výnos dane z príjmov fyzických osôb je 
v príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí vo výške 70,3 %), zákona  č. 
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a 
ostatné súvisiace právne normy. 

V súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. návrh viacročného rozpočtu tvoria: 
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok - rok 2011,  
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2012, 
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na kt. sa zostavuje rozpočet podľa písm. b) - rok 2013,  
rozpočet na rok 2011 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva roky nie sú záväzné, majú len 
orientačný charakter, pričom ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.  
 Návrh rozpočtu vychádza zo schválených legislatívnych úprav a z vývoja hospodárenia 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) za predchádzajúce roky. 
Zahŕňa finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu - podiely na daniach v správe štátu, dotácie na 
úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, výnosy z vlastného majetku, finančné 
vzťahy k zriadeným právnickým osobám. Rozpočet výdavkov je koncipovaný tak, aby 
prednostne zabezpečoval krytie všetkých záväzkov vyplývajúcich z povinností samosprávy.  
 Predloženým návrhom viacročného rozpočtu bola splnená povinnosť uložená obciam v 
§ 21b zákona č. 583/2004 Z. z. zostavovať programový rozpočet (prvý krát na roky 2009 až 
2011) a v súlade s § 4 ods. 5 obsahuje rozpočet aj zámery a ciele, ktoré bude mestská časť 
realizovať z výdavkov rozpočtu. Súčasťou programového rozpočtu sú aj aktivity 
rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mestská časť. 
 Pri tvorbe programového rozpočtu ide hlavne o vytvorenie programovej štruktúry  
(tvorba programov, podprogramov, prvkov, projektov), formulovanie zámerov a cieľov, 
vytvorenie merateľných ukazovateľov a následné rozdelenie výdavkov rozpočtu do 
jednotlivých programov, podprogramov, prvkov, projektov. 
 Programová štruktúra navrhnutého rozpočtu je tvorená 8 programami, z ktorých každý 
predstavuje súhrn navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok). Niektoré programy 
sú rozdelené na podprogramy so stručným a výstižným názvom, ktoré bližšie špecifikujú 
tematické a výdavkové časti programu a zvyšujú jeho transparentnosť. Komentáre  
k jednotlivým programom a podprogramom  popisujú náplne a činnosti, ktoré ich zahŕňajú. 
 Každý program obsahuje zámer, ktorý je jasne a stručne formulovaný a vyjadruje 
budúci stav, ktorý chce mestská časť v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou príslušných 
cieľov programov a ich podprogramov. Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu (tovary a služby 
produkované mestskou časťou) alebo výsledku (spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené 
plnením programov). Všetky ciele sú konkrétne naformulované so stanoveným merateľným 
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ukazovateľom  – nástroj na hodnotenie a monitorovanie plnenia cieľa, ktorý definuje výsledok 
(informuje o počte), alebo výstup (prezentuje zmenu), ktorý sa má dosiahnuť plnením cieľa.  

Zavedenie programového rozpočtovania neznamená zrušenie platnej štruktúry 
a obsahu rozpočtov územnej samosprávy podľa zákona č. 583/2004 Z. z.. Podľa § 10 zákona 
č. 583/2004 Z. z. sa rozpočet vnútorne člení na bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné 
výdavky, stanovená povinnosť zostaviť ho ako vyrovnaný, alebo prebytkový), kapitálový 
rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, stanovená možnosť zostaviť ho ako 
schodkový, ale za podmienky, že schodok bude možno kryť finančnými prostriedkami obce 
z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom 
bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku) a finančné operácie (vykonávajú sa nimi 
prevody z peňažných fondov obce, realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, 
nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce).  

 
Návrh viacročného rozpočtu obsahuje bežný rozpočet, ktorý je zostavený ako 

vyrovnaný.  Návrh kapitálového rozpočtu a finančné operácie nie je predložený, bude 
zostavený až po stanovení investičných priorít a zdrojov ich financovania novozvoleným 
miestnym zastupiteľstvom. 

  
Rozpočet celkom:              [v tis. €] 

Rozpočet  r. 2010 Návrh rozpočtu 
 

schválený* po 4.zmene** r. 2011 r. 2012 r. 2013 
Príjmy celkom 20 895 17 859 17 364 17 364 17 364 
Výdavky celkom 24 629 26 631 17 364 17 364 17 364 
Hospodárenie MČ 
(prebytok /schodok rozpočtu) 

-3 734 - 8 772 0 0 0 

Bežný rozpočet:                                                                                                              [v tis. €] 
Rozpočet  r. 2010 Návrh rozpočtu 

 
schválený* schválený* r. 2011 r. 2012 r. 2013 

Bežné príjmy celkom 16 545 16 511 17 364 17 364 17 364 
Bežné výdavky celkom 19 906 22 010 17 364 17 364 17 364 
Hospodárenie MČ 
(prebytok /schodok rozpočtu) 

- 3 361 - 5 499 0 0 0 

Kapitálový rozpočet:                                                                                                      [v tis. €] 
Rozpočet  r. 2010 Návrh rozpočtu 

 
schválený* schválený* r. 2011 r. 2012 r. 2013 

Kapitálové príjmy celkom  4 350 1 348 0 0 0 
Kapitálové výdavky celkom 4 723 4 621 0 0 0 
Hospodárenie MČ 
 (prebytok /schodok rozpočtu) 

-373 - 3 273 0 0 0 

Finančné operácie (FO):              [v tis. €] 
Rozpočet  r. 2010 Návrh rozpočtu 

 
schválený* schválený* r. 2011 r. 2012 r. 2013 

Príjmové FO  3 734 8 772 0 0 0 
Výdavkové FO  0 0 0 0 0 
Hospodárenie MČ 
 (prebytok /schodok rozpočtu) 

+ 3 734 + 8 772 0 0 0 

*  uznesením č.120/2009 z 8.12.2009 
** schválená uznesením č. 130/2010 zo 14.9.2010 
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Bilancia viacročného rozpočtu: 
                              r. 2011       r. 2012        r. 2013  
Príjmy celkom:     17 364 tis. €  17 364 tis. €  17 364 tis. € 
Výdavky celkom:   17 364 tis. €  17 364 tis. €  17 364 tis. € 
Finančné operácie celkom:           0 tis. €             0 tis. €                 0 tis. € 
Výsledok:             0 tis. €                      0 tis. €                      0 tis. € 
 

Podľa § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. sa v rozpočte obce uplatňuje rozpočtová 
klasifikácia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z., podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia 
príjmy a výdavky rozpočtu vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými 
aktívami. Rozpočtovú klasifikáciu tvorí druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia, 
ekonomická klasifikácia a funkčná klasifikácia a je záväzná pri zostavovaní rozpočtov 
územnej samosprávy.  

Predložený návrh rozpočtu je spracovaný podľa platnej rozpočtovej klasifikácie 
schválenej Opatrením Ministerstva financií  SR č. MF/010175/204-42 z 8. 12. 2004 v z. n. p., 
ktorým  sa  ustanovuje druhová, organizačná  a  ekonomická  klasifikácia rozpočtovej 
klasifikácie a Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 195/2003 Z. z. ktorou sa vydáva štatistická 
klasifikácia výdavkov verejnej správy podľa funkcií verejnej správy - funkčná klasifikácia.  
 
Rozpočet príjmov  

V návrhu viacročného rozpočtu sú navrhované len bežné príjmy, ktoré majú  
z hľadiska ekonomickej klasifikácie, nasledujúcu štruktúru:   

 
Bežné príjmy:                                                                                                             [v tis. €] 

Rozpočet r. 2010 Návrh rozpočtu 
Klasifikácia 

schválený* po 4. zmene** r. 2011 r. 2012 r. 2013 
Vlastné príjmy 12 740 12 670 13 514 13 514 13 514 

 v tom: Daňové príjmy 8 750 8 800 9 534 9 534 9 534 
          v tom: podiel na dani FO 4 700 4 700 4 800 4 800 4 800 
                    miestne dane 4 050 4 100 4 734 4 734 4 734 
    Nedaňové príjmy 3 600 3 422 3 500 3 500 3 500 

        v tom: príjmy z podnik. a 
vlastn. majetku                                                                                                

1 680 1 455 1 550 1 550 1 550 

   admin.a iné popl. 730 743 841 841 841 
     úroky 61 25 14 14 14 

iné nedaň. príjmy 1 129 1 199 1 095 1 095 1 095 
 Príjmy rozpočtových org. 390 448 480 480 480 

Granty a transfery 3 805 3 841 3 850 3 850 3 850 

Bežné príjmy spolu 16 545 16 511 17 364 17 364 17 364 
*  uznesením č.120/2009 z 8.12.2009 
** schválená uznesením č. 130/2010 zo 14.9.2010 

 
V návrhu rozpočtu na rok 2011 sú navrhované bežné príjmy vo výške 17 364 tis. €. 
 
Vlastné príjmy bežného rozpočtu (podľa § 5 ods.1 písm. a) až f) zákona  č. 583/2004 

Z. z.) sú na rok 2011 navrhované vo výške 13 514 tis. €, čo je 77,8 % z navrhovaných príjmov 
bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2011.  

Daňové príjmy tvoria najvýznamnejšiu zložku bežného rozpočtu (54,9 %). Najvyšší 
objem (navrhnutý vo výške  4 800 tis. €, t. j.  50,3 %) tvorí príjem z podielu na daniach 
v správe štátu (podiel na dani z príjmov fyz. osôb) a podiel na dani z nehnuteľnosti (navrhnutý 
vo výške 2 800 tis. €, t.  j. 29,4 %).  
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Rozdelenie týchto rozpočtových príjmov Bratislavy je určené Dodatkom č. 3 Štatútu 
hl. mesta SR Bratislavy z 19.11.2009, podľa ktorého podiel na dani z príjmov fyzických osôb 
sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy  a rozpočty mestských častí v pomere 68 % pre rozpočet 
Bratislavy a 32 % pre rozpočty mestských častí, podiel z výnosu dane z nehnuteľností sa 
rozdelí medzi rozpočet Bratislavy  a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet 
Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí – príjem mestským častiam rozdelí Bratislava 
pomerne podľa percentuálnych podielov, vypočítaných podľa počtu obyvateľov, 
prepočítaného počtu žiakov a počtu obyvateľov nad 65 rokov veku podľa Nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve v znení neskorších predpisov, ktoré zoberie na vedomie mestské zastupiteľstvo 
pri schvaľovaní rozpočtu Bratislavy.  

Rovnako je cit. Dodatkom č. 3 určené rozdelenie výnosu miestneho poplatku za 
komunálny odpad a drobný stavebný odpad medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských 
častí v pomere 90 % pre rozpočet Bratislavy a 10 % pre rozpočty mestských častí a podiel pre 
jednotlivé mestské časti sa určí podľa počtu obyvateľov mestskej časti  - tento daňový príjem 
- podiel na poplatku za odpad  je  v rozpočte mestskej časti  navrhnutý vo výške 280 tis. €. 

Ďalšími daňovými príjmami sú príjmy z miestnych daní podľa VZN č. 7/2010 
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto, účinné od 1.11.2010, VZN č. 8/2010 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového 
vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a VZN č. 
9/2010 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, navrhnuté pre rok 2011 v celkovej výške 1 654 tis. €, 
z ktorých najvyšší objem (navrhnutý vo výške 1400 tis. € , t.j. 84,6 %) predstavuje daň za 
užívanie ver. priestranstva. 

Nedaňové príjmy bežného rozpočtu na rok 2011 sú navrhované v celkovej sume 3 500 
tis. € (20,2 %). Sú  tvorené príjmami z podnikania a  vlastníctva majetku (220 tis. € z 
prenájmov pozemkov, 1 330 tis. € z prenájmu bytov, nebytových priestorov), z pohľadávok, 
z administratívnych a iných poplatkov (poplatky za služby, správne poplatky a pokuty), z 
úrokov a ostatných príjmov (vratky za služby, príjem znižujúci FRB).  

Rizikovými príjmami sú príjmy z podnik. a vlastníctva majetku a daň za užívanie 
verejného priestranstva. Pri stanovení výšky príjmu z prenájmu bytov a nebytových priestorov 
sa vychádzalo zo súčasne platných nájomných zmlúv pri dodržaní platobnej disciplíny 
nájomníkov.  

Zvlášť sú rozpočtované príjmy rozpočtových organizácií zriadených mestskou časťou  
navrhované vo výške 480 tis. € (2,8 % z celk. príjmov). 

Granty a transfery na rok 2011 tvoria z bežných príjmov 22,2 %. Sú v nich zahrnuté 
dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorými štát prispieva na činnosti prenesené zo štátu na obce 
v oblasti školstva (3 335 tis. €), sociálneho zabezpečenia (325 tis. €), stavebného poriadku a  
matriky, evidencie obyvateľstva. Najvyššia je decentralizačná dotácia na školstvo, ktorá tvorí 
86,6 % z grantov a transferov.  

 
Predkladaný návrh rozpočtu bežných príjmov je spracovaný do výšky 

predpokladaných daňových a nedaňových príjmov, dotácií a transferov, ktorý prejde určitým 
vývojom v súvislosti s ich plnením, a to najmä s plnením daňových príjmov (vplyv finančnej 
krízy) a v súvislosti s poskytnutím účelových dotácií. 
 

Rozpočet výdavkov  
V návrhu viacročného rozpočtu sú navrhované len bežné výdavky, ktoré majú podľa 

Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 195/2003 Z. z. ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia 
výdavkov verejnej správy nasledujúcu štruktúru:  
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Bežné výdavky:                                                                                                               [v tis. €] 
Rozpočet r. 2010 Návrh rozpočtu 

 Klasifikácia 
schválený* po 4.zmene** r. 2011 r. 2012 r. 2013 

01 Všeobecné verejné služby 4 128 4 244 3 543 3 543 3 543 
02 Obrana 50 50 55 55 55 
03 Verejný poriadok a bezpečnosť 128 146 125 125 125 
04 Ekonomická oblasť (cestná doprava) 1 067 1 657 965 965 965 
05 Ochrana životného prostredia  1 672 1 933 1 610 1 610 1 610 
06 Bývanie a obč. vybavenosť 1 651 1 768 1 232 1 232 1 232 
07 Zdravotníctvo 322 322 264 264 264 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 1 230 1 283 1 017 1 017 1 017 
09 Vzdelávanie 7 672 8 611 6 757 6 757 6 757 
10 Sociálne zabezpečenie 1 986 1 996 1 796 1 796 1 796 

Bežné výdavky spolu 19 906 22 010 17 364 17 364 17 364 
*  uznesením č.120/2009 z 8.12.2009 
** schválená uznesením č. 130/2010 zo 14.9.2010 
 

Bežné výdavky na rok 2011 sú navrhované v rovnakej výške 17 364 tis. € ako sú 
navrhované bežné príjmy (dodržaná povinnosť podľa § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. zostaviť 
bežný rozpočet ako vyrovnaný, alebo prebytkový). 

Najvyšší podiel z celkového objemu bežných výdavkov (38,9 %) predstavujú výdavky 
na vzdelávanie, z ktorých výdavky na prevádzku základných škôl sú vo výške 3 460 tis. € 
(dotácia zo štátneho rozpočtu 3 310 tis. €). Druhými najvyššími sú výdavky na všeobecné 
verejné služby (20,4 %), z ktorých 3 331 tis. € sú výdavky verejnej správy (19,2 %).  

Z rozpočtu mestskej časti sú na rok 2011 navrhnuté dotácie v celkovej výške 6 tis. €. 
V súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. sú rozpočtované na konkrétny účel použitia, 
podliehajú ročnému zúčtovaniu rozpočtu mestskej časti a nezvyšujú jej dlh. Podmienky ich 
poskytovania sú ustanovené vo VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 2/2009 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
  

Výdavky rozpočtu sú rozdelené do jednotlivých programov a podprogramov. 
Programová štruktúra nerozlišuje medzi bežnými a kapitálovými výdavkami, program 
prezentuje celkové výdavky, ktoré súvisia s realizáciou činností v danej oblasti. Počet 
programov a tvorba podprogramov je individuálnym rozhodnutím mestskej časti (vydané 
Opatrenie č. 7/2010 starostu mestskej časti z 21.7.2010 k vypracovaniu progr. rozpočtu 
mestskej časti na roky 2011 - 2013, v kt. sú stanovené programy, štruktúra progr. rozpočtu a  
harmonogram postupu prác pre vypracovanie progr. rozpočtu mestskej časti na r. 2011 - 2013. 
 Najvyšší objem výdavkov (38,9 %) je vyčlenených na realizáciu Programu 
07.Vzdelávanie – 6 750 tis. € (činnosť ZŠ, MŠ a školských zariadení) a Programu 01. 
Podpora verejnej správy –3 554 tis. € (20,5 %), ktorý zahŕňa výdavky na činnosť orgánov 
miestnej samosprávy, výdavky na miestny úrad, matriku, register obyvateľov, pracovnú 
zdravotnú službu, na ďalšie vzdelávanie zamestnancov mestskej časti, členské príspevky do 
organizácií a  združení, ktorých je mestská časť členom, výdavky na voľby, dotácie, za 
auditorské služby, na  poplatky bankám, za znalecké posudky a geometrické plány, na úhradu 
daní a na debetné úroky. Výdavky vyčlenené na realizáciu týchto 2 programov predstavujú 
59,4 % z celkových navrhovaných výdavkov mestskej časti na r. 2011. 
 

V návrhu viacročného rozpočtu mestskej časti nie je predložený návrh viacročného 
rozpočtu tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mestskej časti a Fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení mestskej časti, ani návrh viacročného rozpočtu finančných 
operácií, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov. Všetky budú predložené 
súčasne s návrhom kapitálového rozpočtu. 
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 Tvorba a použitie Rezervného fondu mestskej časti nadväzuje na výsledok 
hospodárenia za rok 2010, teda po schválení záverečného účtu mestskej časti za rok 2010. 

 
Predpokladané rozpočty na roky 2012 a 2013 majú orientačný charakter, nie sú 

záväzné a budú spresnené  v návrhoch rozpočtov v danom roku. 
 
Záver 

Predložený návrh viacročného rozpočtu je spracovaný v súlade s platnou legislatívou. 
  Programový rozpočet, na rozdiel od klasického, ktorý poskytuje len všeobecnú 
informáciu o použití výdavkov mestskej časti, obsahuje zámery a ciele, ktoré dokumentujú 
vzťah medzi strategickým plánom mestskej časti a vlastným rozpočtom, objem, efektívnosť 
a kvalitu poskytnutých služieb, merateľné ukazovatele výstupov a výsledkov a umožňuje 
verejnosti získať informácie o aktivitách, ktoré bude mestská časť realizovať za verejné 
zdroje. 

Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. je súčasťou programového rozpočtovania 
aj monitorovanie a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu programov počas 
roka. Monitorovanie sa vykonáva k 30.6. rozpočtového roka, ide o porovnávanie očakávaných 
hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie 
rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov so skutočnosťou, výsledky sa spracujú 
do monitorovacej správy a využijú sa na operatívne riešenie zistených nedostatkov. 
Hodnotenie sa vykonáva k 31.12. rozpočtového roka, poskytuje spoľahlivé závery o plnení 
jednotlivých programov, výsledky sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou 
záverečného účtu (§ 16 ods. 5 g) zákona č. 583/2004 Z. z. ). 

V súvislosti s navrhovanými príjmami je nevyhnutné v priebehu roka 2011 dôsledné 
sledovanie výdavkov, hospodárne, efektívne, účelné a účinné nakladanie s rozpočtovými 
prostriedkami mestskej časti v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. S ohľadom na možné 
legislatívne zmeny, ale hlavne na plnenie predpokladaných príjmov  a  potreby mestskej časti 
je zrejmé, že v priebehu roka bude potrebné predložený návrh rozpočtu upraviť a v čo 
najkratšom možnom termíne predložiť na schválenie miestnemu zastupiteľstvu návrh 
kapitálového rozpočtu a mimorozpočtových fondov. 

Predložený návrh bežného rozpočtu odporúčam schváliť. V prípade jeho neschválenia 
do konca roka 2010 bude mestská časť podľa § 11 zákona č. 583/2004 Z.z. v  rozpočtovom 
provizóriu, teda bude hospodáriť podľa rozpočtu r. 2010, v ktorom je rozpočet bežných 
výdavkov vyšší o 4 646 tis. € oproti návrhu na rok 2011, pričom výdavky uskutočnené počas 
rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celk. 
výdavkov rozpočtu mestskej časti za r.2010. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas 
rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom mestskej časti po jeho schválení. V takomto 
prípade by mohli byť príjmy plánované na celý rok 2011 vyššími výdavkami podľa r. 2010 
vyčerpané skôr. 

Návrh rozpočtu bol zverejnený na 15 dní v mestskej časti obvyklým spôsobom, aby sa 
k nemu mohli občania vyjadriť, čím bola splnená zákonná povinnosť podľa § 9 ods. 2 zákona            
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. (Tabuľková časť návrhu viacročného rozpočtu 
bola zverejnená na úradnej tabuli a internetovej stránke mestskej časti od 15.10.2010). 

 
Na základe uvedeného odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto schváliť návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto na rok  2011  a návrhy rozpočtov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 
2011 a 2012 vziať na vedomie. 

 
V Bratislave, 15. 10. 2010 
Vypracovala: Ing. Paulína Schmidtová 


