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K bodu 5 
Dôvodová správa 

 
bežný rozpočet výdavky 
 
miestny úrad 
 
    Výdavky na miestny úrad boli v roku 2007 znížené oproti predchádzajúcemu roku o 282 tis. 
Eur a v rokoch 2007 až 2010 neboli zvyšované. V rozpočte na rok 2011 boli výdavky opätovne 
znížené, a to až o 350 tis. Eur.  
    V roku 2009 bolo navýšenie rozpočtu o 400 tis. Eur, išlo však len o presun položky 
„hospodárska správa VEPOS“ pod položku miestny úrad z dôvodu zrušenia rozpočtovej 
organizácie VEPOS a prechod všetkých povinností na miestny úrad. 
     Vzhľadom na to, že rozpočet musel pokryť nárast výdavkov na energie, materiál a služby 
a valorizáciu miezd, ostatné výdavky boli radikálne znižované. V súčasnosti rozpočet nepokrýva 
všetky zmluvné záväzky. 
    Pri zmene organizačnej štruktúry bolo deklarované zefektívnenie počtu zamestnancov a tým aj 
úspora finančných prostriedkov na mzdy. So znižovaním počtu zamestnancov a zefektívnením 
práce miestneho úradu súvisia nevyhnutné náklady, preto sa úspora z veľkej časti prejaví až 
v roku 2012. K 26. 4. 2011 pracuje na miestnom úrade o sedem pracovníkov menej ako 
k 21.12.2010. 
 
prehľad vývoja rozpočtu 

v tis. Eur 
rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
miestny úrad 3 346 3 064 3 064 3 080 3 080 2 730 
hosp. správa 
VEPOS 

   400 400 400 

dotácia zo ŠR     13 13 
spolu  3 364 3 064 3 064 3 480 3 493 3 143 
 

Miestny úrad 
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dotácie na sociálnu oblasť  
 
  Zvýšenie rozpočtu na sociálnu oblasť je spojené so znížením rozpočtu na kluby dôchodcov 
v rovnakej výške, čím sa táto položka stáva z hľadiska zvyšovania výdavkov neutrálnou. Návrh 
vyplynul z rokovania komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu s cieľom podporiť viac 
cieľových skupín seniorov. 
 
služby verejného poriadku 
 
   Na tejto časti rozpočtu sú rozpočtované aj výdavky na odťahovú službu – odťah, súdne 
poplatky, právne služby, ktoré mestská časť musí vynaložiť a vymáha ich od majiteľa vozidla 
(tento právny stav platí od 1.1.2010). Pri zmene systému odťahovania vozidiel od 1.1.2010 však 
nedošlo k vysporiadaniu starších pohľadávok a mestská časť je povinná uhradiť záväzok 
vyplývajúci z mandátnej zmluvy za pohľadávky ktoré vznikli pred rokom 2010. 
 
správa a zimná údržba komunikácií 
 
   K 31.3.2011 bolo čerpanie na položke posypový materiál vo výške 157 tis. Eur, čo predstavuje 
314 % plánovaného rozpočtu. Zvýšenie rozpočtu je plánované na úhradu posypového materiálu 
a na opravu pilomatov na Hviezdoslavovom námestí. 
 
čistenie komunikácií 
 
    V roku 2010 dostala mestská časť dotáciu zo štátneho rozpočtu na financovanie bežných 
výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Podľa § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách je možné dotáciu poskytnutú po 1. októbri rozpočtového roka 
použiť do 31. marca nasledujúceho roka. Mestská časť použila poskytnutú dotáciu z roku 2010 
vo výške 156 tis. Eur na čistenie komunikácií a tým znižuje výdavky zo zdrojov mestskej časti na 
uvedený účel. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu sa do rozpočtu mestskej časti premietnu 
až pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2010, keď bude položka „čistenie komunikácií“ 
navýšená o sumu 156 tis. Eur  zo zdrojov štátneho rozpočtu a zároveň sa navýšia príjmy 
finančných operácií. 
 
verejná zeleň 
   
    Navýšenie rozpočtu je nevyhnutné na odstránenie havarijného stavu elektrických rozvodní na 
Hviezdoslavovom námestí a v Medickej záhrade. 
 
výsadba a údržba stromov 
 
    Finančné prostriedky budú použité na  revitalizáciu drevín v Medickej záhrade a na 
vypracovanie posudkov na dreviny na Blumentálskej ulici. 
 
riešenie statickej dopravy 
 
    Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2011 nebol známy zámer riešenia statickej dopravy, z tohto 
dôvodu bola v rozpočte schválená suma len  na úhradu už rozpracovaných projektov. Pre potreby 
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rozvoja statickej dopravy je potrebné navýšenie rozpočtu o 100 tis. Eur. 
 
štúdie, územnoplánovacie dokumenty 
 
    Finančné prostriedky budú použité na  obstaranie aktualizácie územnoplánovacích 
dokumentácií zón na území mestskej časti a dopracovanie upravených návrhov prerokovaných 
územných plánov zón. 
 
príležitostné trhy 
 
    V účtovníctve mestskej časti boli vedené príjmy a výdavky za príležitostné trhy na osobitnom 
analytickom účte, ktorý bol evidovaný mimo rozpočtu. Po odporúčaní audítora bol tento systém 
zmenený a všetky príjmy a výdavky sa od 1.1.2011 účtujú aj v rozpočte. Touto zmenou  sa  do 
výdavkov  vkladá  suma  50 tis. Eur na  príležitostné trhy a do príjmov  suma 100 tis. Eur – 
príjmy z prenájmu stánkov. 
 
základné školy 
 
   Rozpočet pre základné školy (z prostriedkov ministerstva školstva) na rok 2011 bol znížený 
oproti roku 2010 o 60 tis. Eur. Pre základné zabezpečenie prevádzky základných škôl je potrebné 
zvýšiť finančné prostriedky z rozpočtu mestskej časti o 30 tis. Eur. 
 
 
 
materské školy 
 
     Rozpočet sa navyšuje na opravu oplotenia MŠ Kuzmányho, na opravu schodov a terasy MŠ 
Malá, na opravu časti fasády na MŠ Búdková, ktoré sú v havaríjnom stave a ohrozujú prevádzku 
v materských školách a na výmenu okien MŠ Špitálska. 
 
školské jedálne 
 
  Kuchyňa ZŠ Jesenského sa nenachádza v budove školy, ale v susednej budove, ktorá bola 
predaná a vlastník budovy umožnil jej prevádzkovanie len do 30.6.2011. Navýšenie rozpočtu  je 
potrebné na vypratanie, t.j. demontáž nepoužiteľného zariadenia a jeho odvoz na skládku 
a odbornú demontáž zariadení, ktoré budú dané k dispozícii iným základným alebo materským 
školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Na ZŠ Jesenského bude stravovanie 
zabezpečené výdajňou stravy. 
 
Seniorcentrum Staré Mesto 
 
  Rozpočet pre Seniorcentrum Staré Mesto sa zvyšuje o rovnakú výšku ako príjem z decentral. 
dotácie na sociálne zabezpečenie (príjem zo ŠR na financovanie ZOS).  
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kapitálový rozpočet výdavky 
 
miestny úrad 
- softvér a licencie, nákup výpočtovej techniky, strojov a prístrojov 
 
    Mestská časť plánuje postupne zavádzať systém elektronického výkonu verejnej správy. Preto 
je nevyhnutná postupná obnova výpočtovej techniky na miestnom úrade. Plánuje sa nákup 60 ks 
počítačov, 25 ks LCD monitorov, 5 ks tlačiarní,10 ks notebookov, server pre ARS Nova a server 
pre Trimel (nahradí sa len nevyhovujúca technika – posledný nákup počítačov bol v roku 2009 – 
17 ks, najstarší počítač je z roku 2003). Pre obnovu kopírovacej techniky sa plánuje nákup 
čiernobieleho a farebného kopírovacieho stroja.  
  Softvér a licencie – multilicencie ESET, ASPI, Wega, Wema, magistrátny program DOS, 
softvér ARS Nova na zverejňovanie informácií a web-stránku, softvér Trimel – registratúra, dane 
a poplatky. 
 
rekonštrukcia miestneho úradu – výťah, bezbariérový vstup 
 
    S ohľadom na návštevníkov úradu, ktorí majú obmedzený pohyb, aj s cieľom zamestnania 
takýchto osôb na miestnom úrade, sa plánuje vytvoriť bezbariérový vstup, ktorého súčasťou bude 
aj vybudovanie výťahu a zároveň sa vytvorí nový vstup na miestny úrad z Medenej ulice. 
 
rekonštrukcie komunikácií 
 
    Každoročne mestská časť vyčleňuje v rozpočte prostriedky na rekonštrukcie komunikácií. Na 
rok 2011 je v pláne rekonštrukcia komunikácie Grösslingová – 1. etapa (od Štúrovej po 
Bezručovu), Šulekova – zabezpečenie svahu a nový chodník v časti Holubyho - Búdková. 
 
 
 
rekonštrukcia – parčík Vajanského, Jakubovo nám. 
 
     V parčíku na Vajanského nábreží a na Jakubovom námestí sa budú rekonštruovať len 
nepoužiteľné chodníky, ktoré vyvolávajú početné sťažnosti občanov. 
 
detské ihriská 
 
   Mestská časť plánuje zrekonštruovať detské ihrisko v Medickej záhrade a na vybraných 
detských ihriskách vymeniť niektoré hracie prvky. 
 
Staromestská knižnica – prístavba 
 
   V roku 2010 bola vypracovaná projektová dokumentácia na prístavbu Staromestskej knižnice 
na Blumentálskej. V súčasnosti je už vydané právoplatné stavebné povolenie. Prístavbou sa 
zároveň odstráni havarijný stav strechy. 
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rekonštrukcia Pisztoryho paláca 
 
    Mestská časť v roku 2011 začne s rekonštrukciou Pisztoryho paláca. Plánované náklady 
predstavujú: vybudovanie sociálnych zariadení, rekonštrukcia elektrických rozvodov. Časť 
finančných prostriedkov sa plánuje získať z projektu „Obnov si svoj dom“, do projektu je 
zahrnutá obnova fasády a strechy. 
 
rekonštrukcie sociálnych zariadení v materských školách 
 
    Za účelom udržania terajšej kapacity materských škôl je potrebná rekonštrukcia sociálnych 
zariadení, aby mestská časť splnila podmienky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 
ktorý schvaľuje prevádzkové poriadky materských škôl. 
 
MŠ Timravina – nadstavba 
 
   Nadstavbou nad telocvičňou MŠ Timravina vznikne nová trieda, čím sa zvýši kapacita 
materskej školy v súlade s požiadavkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 
 
ZŠ Hlboká – rekonštrukcia kuchyne 
 
    V kuchyni ZŠ Hlboká sa plánuje výmena nevyhovujúcej vzduchotechniky a doplnenie 
technológie. 
 
Školské jedálne – nákup strojov 
 
   Od roku 2002 (delimitácia školstva na mestskú časť) sa postupne vymieňajú zastaralé 
prevádzkové stroje v školských jedálňach (mestská časť má 21 školských jedální) za nové.  
 
ZSS Dobšinského 
 
   Projekt na vybudovanie zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského sa začal realizovať 
v roku 2007. V súčasnosti je vypracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a  
pre búracie povolenie, hluková štúdia, svetlotechnická štúdia a vykonané geodetické práce. 
   Prostriedky na rok 2011 sú určené na projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt 
a búracie práce. 
 
KD Javorinská rekonštrukcia – doplatok 
 
   V roku 2010 bola realizovaná rekonštrukcia klubu dôchodcov na Javorinskej ul., nebola však 
skolaudovaná. Podmienkou preplatenia inžinierskych činností bola kolaudácia, ktorá bola až 
v tomto roku, a preto sa rozpočet navyšuje o 3 tis. Eur – doplatok za inžinierske činnosti. 


