
   MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 

S T A N O V I S K O 
 

hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k  návrhu záverečného účtu 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2009 

 
V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) predkladám odborné stanovisko 
k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2009 (ďalej len „návrh 
záverečného účtu“).  

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. 
p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“), zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 
(ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“), zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy. 

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) postupovala podľa § 16 
ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom 
hospodárení súhrne spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 citovaného zákona 
finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným rozpočtovým 
organizáciám,  založeným právnickým osobám (obchodné a neziskové organizácie), fyzickým 
osobám a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu, finančné vzťahy 
k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy.  

Návrh záverečného účtu podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. obsahuje údaje 
o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 cit. zákona (bežné príjmy a bežné výdavky, 
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie) v súlade s rozpočtovou klasifikáciou 
schválenou Opatrením Ministerstva financií  SR č. MF/010175/204-42 z 8.12.2004 v znení 
neskorších predpisov, ktorým  sa  ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná  klasifikácia  a  
ekonomická  klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. 
 

Finančné hospodárenie mestskej časti sa v roku 2009 riadilo: 
1. Rozpočtom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009 (ďalej len „rozpočet“) 

schváleným uznesením miestneho zastupiteľstva č. 138/2008 z 9.12.2008. 
2. Zmenami rozpočtu (§ 14 zákona č. 583/2004 Z. z.), ktoré boli schválené uzneseniami   

miestneho zastupiteľstva mestskej časti: 
I.   zmena rozpočtu  -  Uznesenie č. 1/2009 z 3.2.2009 

       II.  zmena rozpočtu  -  Uznesenie č. 15/2009 z 10.3.2009 
       III. zmena rozpočtu  -  Uznesenie č. 38/2009 z 28.4.2009 
       IV. zmena rozpočtu  -  Uznesenie č. 51/2009 z 23.6.2009 
       V.  zmena rozpočtu  -  Uznesenie č. 79/2009 z 29.9.2009 
       VI. zmena rozpočtu  -  Uznesenie č. 121/2009 z 8.12.2009 
 
Rozpočet celkove:                  (v tis. €) 

 Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpanie rozp. 
Príjmy celkove 18 711 19 677 18 187 
Výdavky celkove 19 943 23 120 21 223 
Výsledok hospodárenia 
(prebytok /schodok rozpočtu) 

- 1 232 - 3443 - 3036 
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Bežný rozpočet:                  (v tis. €) 
 Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpanie rozp. 

Bežné príjmy  17 375 17 507 17 244 
Bežné výdavky  17 375 21 000 20 008 
Výsledok hospodárenia 
(prebytok /schodok rozpočtu) 

0 - 3 493 - 2764 

Kapitálový rozpočet:                  (v tis. €) 
 Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpanie rozp. 

Kapitálové príjmy  1 336 2 170 943 
Kapitálové výdavky  2 568 2 120 1 215 
Výsledok hospodárenia 
(prebytok /schodok rozpočtu) 

- 1 232 + 50 - 272 

Finančné operácie (FO):                 (v tis. €) 
 Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpanie rozp. 

Príjmové FO  1 232 3 443 2 338 
Výdavkové FO  0 0 0 
Zostatok finančných operácií + 1 232 + 3 443 + 2 338 

 
 
Hospodárenie mestskej časti v roku 2009 dokumentuje nasledujúca tabuľka (v tis. €): 
 

Názov položky 
Rozpočet  

[tis. €] 
Čerpanie 

[tis. €] 
Plnenie 

[%] 
PRÍJMY ROZPO ČTU, z t.:  19 677 18 187 92,4 
- bežné príjmy  17 507 17 244 98,5 
- kapitálové príjmy 2 170 943 43,5 
VÝDAVKY ROZPO ČTU, z t.:  23 120 21 223 91,8 
- bežné výdavky 21 000 20 008 95,3 
- kapitálové výdavky 2 120 1 215 57,3 
Bežný rozpočet (výsledok hospod. – prebytok/schodok) - 3 493 - 2 764 - 
Kapit. rozpočet (výsledok hospod. – prebytok/schodok) + 50 -272 - 
Finančné operácie príjmové  3 443 2 338 67,9 
Finančné operácie výdavkové 0 0 - 
Finančné operácie (výsledok hosp. z finančných operácií) + 3 443 + 2 338 - 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA  
(prebytok/schodok rozpočtu spolu) 

- 3 443 - 3 036 - 

  
Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 

č. 583/2004 Z. z. je schodok rozpočtu mestskej časti vo výške 3 036 067,65 €. 
Z dôvodu prevodu nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov vo výške 600 € 

poskytnutých ZŠ Mudroňova v roku 2009 zo štátneho rozpočtu (MŠ SR) reálny schodok 
rozpočtu mestskej časti za rok 2009 je 3 036 667,65 €.  

Schodok rozpočtu je podľa § 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. záporný rozdiel medzi 
príjmami rozpočtu a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu obce sa rozumie 
súčet bežných a kapitálových príjmov a súčet bežných a kapitálových výdavkov; súčasťou 
príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie. 

Novelizáciou zákona č. 583/2004 Z. z., účinnou od 1.3.2009 sa na prechodné obdobie, t.j. 
do 31.12.2010 zrušila povinnosť zostaviť vyrovnaný bežný rozpočet  a bola schválená možnosť 
financovať bežné výdavky z mimorozpočtových fondov alebo z prebytku kapitálového rozpočtu. 

V súlade s uvedeným, schvaľovanými zmenami rozpočtu v priebehu roka 2009 bol bežný 
rozpočet schválený v decembri 2008 ako vyrovnaný, zmenený na schodkový, pričom na 
financovanie bežných výdavkov mali byť použité prostriedky z Fondu rozvoja bývania a príjmy 
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 kapitálového rozpočtu. Schodok rozpočtu, aj napriek nižším bežným a kapitálovým výdavkom 
oproti schválenému rozpočtu spôsobili najmä nižšie kapitálové príjmy z predaja majetku oproti 
schválenému rozpočtu.  

V súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. schodok rozpočtu uhrádza obec 
predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov, alebo z návratných zdrojov 
financovania a o spôsobe úhrady schodku rozpočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri 
prerokúvaní záverečného účtu. 

Vyrovnaním schodku rozpočtu mestskej časti (- 3 036 667,65 €) z prebytku finančných 
operácií (+ 2 338 345,13 €) bude úhrada z rezervného fondu mestskej časti vo výške                     
698  322,52 €.  

 
Stav peňažných prostriedkov na účtoch mestskej časti k 31.12.2009: 

Zostatok bežných účtov                  80 032 € 
Zostatok na účtoch účelových fondov (FRB,SF, RF, ŠF)       3 907 241 € 
Peňažné prostriedky celkom:                                3 987 273 € 
 
Plnenie rozpočtu príjmov  
 Celkové príjmy rozpočtu za rok 2009 boli po úpravách schválené vo výške                      
19 677 tis. €. Skutočné príjmy boli v objeme 18 187 tis. €, t.j. o 1 490 tis. € menej oproti 
schválenému rozpočtu (plnenie na 92,4 %).  

V porovnaní s rokom 2008 boli príjmy v roku 2009 nižšie o 1 574 tis. € (t.j. o 8,0 % ): 
- daňové príjmy nižšie o 357 tis. €, z kt. podiel na dani z príjmov FO nižší o 2 637 tis. € (v r. 
2008 zvýšený o výpadok dane z nehnuteľnosti o 2 300 tis. € - od r. 2006 prechod správy dane 
z nehnuteľnosti na hl. mesto SR) a príjem z miestnych daní vyšší o 2 280 tis. € (v r. 2009 je 
v tomto príjme zahrnutý podiel na dani z nehnuteľnosti  vo výške 2 434 tis. €, kt. bol v r. 2008 
súčasťou podielu na dani z príjmov FO a podiel na poplatku za odpad vo výške 276 € - výnos 
z miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady a podľa Štatútu hl. mesta SR 
Bratislavy je podiel pre mestské časti určený podľa počtu obyvateľov, kt. bol v r. 2008 zahrnutý 
v príjmoch z grantov a transferov). 
Príjem z ostatných daní, ktorých správcom je mestská časť podľa VZN č. 8/2004 o miestnych 
daniach na  území mestskej časti v znení zmien a doplnkov bol v roku 2009 spolu 1 729 tis. €, čo 
je o 419 tis. € menej v porovnaní s rokom 2008 (oproti r. 2008 nižší príjem z dani za užívanie 
verejného priestranstva o 405 tis. €); 
- nedaňové príjmy nižšie o 1 306 tis. €, z kt. príjmy z podnikania a vlastníctva majetku nižšie 
o 995 tis. € (z t. kapitálový príjem z predaja majetku nižší o 1 123 tis. €, prímy z prenájmu 
pozemkov vyššie o 168 tis. €, príjmy z prenájmu bytov a nebyt. priestorov boli na úrovni roku 
2008), príjmy za správne poplatky nižšie o 68 tis. €.  
- granty a transfery vyššie o 366 tis. € – v r. 2009 vyššia dotácia na školstvo o 190 tis. €, 
poskytnuté dotácie  zo ŠR vo výške 388 tis. €  z titulu výpadku dani z príjmov FO, 100 tis. € pre 
ZŠ Mudroňova – výmena okien a 99 tis. € na voľby, v r. 2008 poskytnutá dotácia 405 tis. € z EÚ 
na Mobilparking. 

 
Najvyšší podiel (76,3 %) na celkových príjmoch mestskej časti v roku 2009 tvorili vlastné 

príjmy (§ 5 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 583/2004 Z. z.) vo výške 13 882 tis. €.  
 
 

Z hľadiska ekonomickej klasifikácie, v porovnaní s rokom 2008, mali skutočné príjmy za 
rok 2009 nasledujúcu štruktúru  (údaje za r. 2008 prepočítané konv. kurzom 1 €  = 30,1260 Sk): 
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Príjmy   
[v tis. €] 

Podiel na celkových 
príjmoch  [%] Klasifikácia 

r. 2008 r. 2009 rozdiel r. 2008 r. 2009 
VLASTNÉ  PRÍJMY 15 822 13 882 - 1 940 80,1 76,3 
 v tom:  Daňové príjmy 9 044 8 687 - 357 45,8 47,8 
                v tom: podiel na dani z príjmov FO                                    6 895 4 258 - 2 637 34,9 23,4 
                             miestne dane 2 149 4 429 + 2 280 10,9 24,4 

                Nedaňové príjmy 6 113 4 807 - 1 306 30,9 26,4 
                  v tom: príjmy z podnikania     

                    a vlastníctva  majetku 
4 012 3 017 -  995 20,3 16,6 

z t. kapitál. príjmy 2 053 930 - 1 123 10,4 5,1 
                             administrat. a iné poplatky 1 139 957 -  182 5,8 5,3 
                              úroky 184 60 - 124 0,9 0,3 

                     iné nedaňové príjmy 778 773 - 5 3,9 4,2 
z t. kapitál. príjmy 8 - - - - 

                 Príjmy rozpočt. organizácií 665 388 - 277 3,4 2,1 

GRANTY A TRANSFERY 3 939 4 305 + 366 19,9 23,7 
z t. kapitál. príjmy - 13 + 13 - 0,1 

Finančné operácie príjmové 1 168 2 338 + 1 170 - - 

P R Í J M Y   S P O L U, z toho: 19 761 18 187 - 1 574 100,0 100,0 

Bežné príjmy  17 700 17 244 - 456 89,6 94,8 

Kapitálové príjmy  2 061 943 - 1 118 10,4 5,2 
 
Príjmová časť bežného rozpočtu vo výške 17 244 tis. € (o 263 tis. Sk menej oproti 

schvál. rozpočtu, plnenie na 98,5 %) predstavuje 94,8 % z celkových príjmov mestskej časti. 
Súčasťou bežných príjmov za r. 2009 sú nerozpočtované príjmy v celk. výške 833 tis. €, 

ktoré pozostávajú z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov materských škôl, 
školských klubov, príjmov z prenájmov školských miestností a zariadení a zo sponzorských 
príspevkov (334 tis. €) a ako mimorozpočtové zdroje boli zaúčtované aj dotácie zo ŠR pre 
Staromestskú knižnicu na nákup knižničného fondu (11 tis. €), pre ZŠ Mudroňova určené na 
výmenu okien (100 tis. €) a dotácia zo ŠR z titulu výpadku dane z príjmov FO (388 tis. €) 
poskytnutá MF SR, určená na financovanie bežných výdavkov.   

Najvyšší podiel 50,4 % z bežných príjmov tvoria daňové príjmy vo výške 8 687 tis. €         
(o 551 tis. € menej oproti schvál. rozpočtu, plnenie na 94,0 %), z ktorých 49,0 % predstavuje  
podiel na dani z príjmov FO, 27,9 % podiel na dani z nehnuteľnosti a 17,7 %  daň za užívanie 
verejného priestranstva. 

Okrem dane za psa, podielu na dani z nehnuteľnosti a podielu na poplatku za odpad boli 
všetky ostatné daňové príjmy nižšie oproti rozpočtu, najmä príjmy z podielu na dani z príjmov 
FO (o 442 tis. €, plnenie na 90,6 % - vo výške 388 tis. € poskytnutá nerozpočt. dotácia zo ŠR na 
dorovnanie výpadku tejto dane), z dane za užívanie verejného priestranstva (o 150 tis. €, plnenie 
na 91,1 %) a z dane za vjazd do historickej časti mesta (o 56 tis. €, plnenie na 72,0 %). 
 Nedaňové príjmy tvoria 22,5 % z bežných príjmov vo výške 3 877 tis. €, z ktorých 
nerozpočtované príjmy (príjmy za MŠ a ZŠ) sú vo výške 334 tis. € a rozpočtované vo výške            
3 543 tis. €, kt. sú oproti schvál. rozpočtu (4 006 tis. €) nižšie o 463 tis. €  (plnenie na 88,4 %). 
Najvyšší podiel (37,6 %) predstavujú príjmy z prenájmu bytov a nebyt. priestorov. 

Z nedaňových príjmov boli nižšie oproti rozpočtovaným najmä príjmy z prenájmu bytov 
a nebytových priestorov  (o 102 tis. €, plnenie na 93,9 %), pokuty (o 84 tis. €, plnenie na 62,3 %), 
príjmy z prenájmu pozemkov (o 70 tis. €, plnenie na 86,4 %), správne poplatky (o 61 tis. €, 
plnenie na 74,5 %). Nižší oproti rozpočtu bol aj príjem znižujúci Fond rozvoja bývania (o 73 tis. 
Sk, plnenie na 79,7 %), ktorého predmetom je však vysporiadanie výdavkov bežného rozpočtu – 
náklady súvisiace s prevodom vlastníctva bytov a nebytových priestorov (kupujúci uhrádzajú 
celú kúpnu cenu na účet FRB), fondom opráv a opravami nepredaných bytov a priestorov a 
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vratky za služby (o 59 tis. €, plnenie na 88,2 %) – na základe zmluvy o finančnom režime 
uhrádza správcom mestská časť za priestory, ktoré prenajíma náklady za služby (v r. 2009 
uhradené výdavky za služby spojené s užívaním bytov a nebyt. priestorov vo výške 439 tis. €) 
a od nájomcov vyberá tieto platby spolu s nájomným – uhradili 439 tis. €.   

Podiel 24,9 % z bežných príjmov tvoria granty a transfery vo výške 4 292 tis. €, z kt. 
nerozpočtované príjmy sú vo výške 499 tis. € (dotácie zo ŠR pre Staromestskú knižnicu, ZŠ 
Mudroňovu a z titulu výpadku dane z príjmov FO) a rozpočtované príjmy vo výške 3 793 tis. €, 
kt. sú oproti schvál. rozpočtu (3 916 tis. €) nižšie o 123 tis. €  (plnenie na 96,9 %). 
Najvyšší podiel (74,4 %) z grantov a transferov predstavuje decentralizačná dotácia na školstvo.    

Z grantov a transferov boli okrem decentraliz. dotácie na soc. zabezpečenie a na životné 
prostredie, príspevku na výchovu a vzdelávanie všetky ostatné príjmy nižšie oproti rozpočtu, 
najmä decentralizačná dotácia na školstvo (o 105 tis. €, plnenie na 96,8 %). 

Rozpočtované príjmy boli prekročené najvýraznejšie v oddieloch - podiel na poplatku 
za odpad (o 83 tis. €, plnenie na 143 %), príjmy rozpočtových organizácií (o 41 tis. €, plnenie na 
111,8 %) a podiel na dani z nehnuteľnosti (o 24 tis. €, plnenie na 101,0 %). 

Pohľadávky mestskej časti na konci roku 2009 boli vo výške 3 726,6 tis. €                  
(3 639,1 tis. € v r. 2008; 4 024,5 tis. € v r. 2007), z ktorých po lehote splatnosti sú pohľadávky 
v sume 2 488,7 tis. € (2 967,5 tis. € v r. 2008, 3 234,0 tis. € v r. 2007).  

Najväčší objem z nich pripadá na pohľadávky z nájomných zmluvných vzťahov vo výške 
792,7 tis. € (21,3 %), z kt. po lehote splatnosti sú pohľadávky v sume 779,8 tis. € (z toho 531,5 € 
sú nevymožiteľné), finančné pôžičky poskytnuté spol. R.B.I. s.r.o. vo výške  516,1 tis. €              
(13,8 %), z kt. po lehote splatnosti sú pohľadávky v sume 68 tis. € a sporné pohľadávky prevzaté 
po bývalej organizácii Správa a údržba domov (SaÚD) vo výške  482,3 tis. € (12,9 %), všetky po 
lehote splatnosti, z ktorých 31 462 €  predstavujú pohľadávky premlčané, alebo nevymožiteľné. 
V roku 2009 bol príjem z pohľadávok zrušenej SaÚD vo výške 27 tis. €, v r. 2008 vo výške           
33 tis. €, v r. 2007 vo výške 57 tis. €.   

Pohľadávky s nízkou vymožiteľnosťou sú postupne prehodnocované a v prípade 
preukázanej nedobytnosti navrhnuté na odpis, vzhľadom k tomu, že skresľujú hodnotu majetku 
(Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
k 31.12.2009 - predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva).  

V roku 2009 bolo trvale upustené od vymáhania pohľadávok v celkovej sume 315 506 €, 
z toho 246 209 € bolo schválených uznesením miestneho zastupiteľstva č. 101/2009 z 3.11.2009 
(predchádzajúci súhlas miestneho zastupiteľstva potrebný pri pohľadávkach nad 3 500 € podľa 
Zásad o hosp. s majetkom mestskej časti a s majetkom zvereným do správy mestskej časti). 

 
Príjmová časť kapitálového rozpočtu vo výške 943 tis. € (o 1 227 tis. € menej oproti  

rozpočtu, plnenie na 43,5 %) predstavuje 5,2 % z celkových príjmov mestskej časti. 
Okrem nerozpočtovaného zdroja - dotácia zo ŠR pre MŠ Javorinská vo výške 13 tis. €, 

poskytnutá MP SR na rekonštrukciu ihriska, pozostáva z príjmov z predaja majetku (okrem 
predajov podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p.), 
z t. 808 tis. € z predaja nehnuteľného majetku  a 122 tis. € z predaja hnuteľného majetku (vozidlá 
a mechanizmy po zrušenej rozp. organizácii VEPOS Bratislava-Staré Mesto). 

Príjmy z predaja nehnuteľného majetku v r. 2009 boli najmä z prevodov schválených 
miestnym zastupiteľstvom v r. 2008, ako je bližšie uvedené v Správe k záverečnému účtu. 

Uzneseniami miestneho zastupiteľstva boli v roku 2009 schválené prevody nehnuteľného 
majetku v sume 4 315,7 tis. €, z kt. v prípade ich realizácie by bol príjem do kapitálového 
rozpočtu 2 157,9 tis. € (50 % zo schválenej ceny). V skutočnosti bol v r. 2009 príjem na účet 
mestskej  časti z prevodov schválených v r. 2009 v sume 3 386 €. V januári 2010 bol príjem na 
účet mestskej časti z prevodov schválených v r. 2009 v sume 206,8 tis. €. Ostatné prevody neboli 
zrealizované z dôvodu neudelenia súhlasu primátora (1 618,8 tis. €), udelenia súhlasu v r.2010 
(287,1 tis. €), uznesenia stratili platnosť (41,7 tis. €).   
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Plnenie rozpočtu výdavkov    
 Celkové výdavky rozpočtu za rok 2009 boli po úpravách schválené vo výške 23 120 tis. 
€. Skutočné čerpanie výdavkov bolo v objeme 21 223 tis. Sk, t. j. o 1 897 tis. € menej oproti 
schválenému rozpočtu (plnenie na 91,8 %). 

V porovnaní s rokom 2008 boli výdavky vyššie o 2 903 tis. €  (o 15,8 %).  
Zvýšené výdavky oproti roku 2008 boli najmä na vzdelávanie (o 2 579 tis. € – 

decentralizačná dotácia na školstvo spolu s dotáciou zo ŠR bola v r. 2009 vyššia o 303 tis. €, na 
ZŠ a MŠ bežné výdavky vyššie o 1 984 tis. € - opravy budov, výmena okien a kapitálové 
výdavky vyššie o 497 tis. € - rekonštrukcie), na ochranu životného prostredia (o 535 tis. € - 
vyššie bežné výdavky na verejnú zeleň o 211 tis. € a na čistenie komunikácií o 228 tis. €,  vyššie 
kapit. výdavky o 77 tis. € - vybudovanie studne, parčík na Vajanského), na všeobecné verejné 
služby (o 409 tis. €  - vyššie bežné výdavky o 662 tis. € - v r. 2009 výdavky na voľby, vyššie 
výdavky na miestny úrad, nižšie kapit. výdavky o 253 tis. € - v r. 2009 znížené výdavky na 
rekonštrukciu MiÚ a na softvér). 

Nižšie výdavky oproti r. 2008 boli len  na bývanie a občiansku vybavenosť  (o 741 tis. €  - 
v r. 2008 výdavky na Mobilparking v sume 426 tis. € a hosp. správu VEPOS v sume 390 tis. € - 
od 1.1.2009 organizácia zrušená a výdavky za delimitovaných zamestnancov VEPOS sú zahrnuté 
vo výdavkoch za MiÚ) a na zdravotníctvo (o 595 tis. € - v r. 2008 kapit. výdavky na proj. dokum. 
a rekonštrukciu MŠ Javorinská).  
  
Z hľadiska funkčnej klasifikácie, v porovnaní s rokom 2008, mali skutočné výdavky v roku 2009 
nasledujúcu štruktúru (údaje za r. 2008 prepočítané konv. kurzom 1 €  = 30,1260 Sk): 

Výdavky 
[tis.€] 

Podiel na celk. 
výdavkoch   [%] Odd. Vecný obsah 

r. 2008 r. 2009 Rozdiel r. 2008 r. 2009 
01 Všeobecné verejné služby 3753 4 162 + 409 20,5 19,6 
 z t. kapitálové výdavky 374 121 - 253 2,0 0,6 

02 Obrana 40 52 + 12 0,2 0,2 

03 Verejný poriadok a bezpečnosť  150 176 + 26 0,8 0,8 

04 Ekonomická obl. (cestné hosp.) 1210 1 504 + 294 6,6 7,1 
 z t. kapitálové výdavky 426 86 - 340 2,3 0,4 

05 Ochrana životného prostredia 1 354 1 889 + 535 7,4 8,9 
 z t. kapitálové výdavky 9 86 + 77 0,1 0,4 

06 Bývanie a občianska vybavenosť 1 924 1 183 - 741 10,5 5,6 
 z t. kapitálové výdavky 15 13 - 2 0,1 0,1 

07 Zdravotníctvo 909 314 - 595 5,0 1,5 
 z t. kapitálové výdavky 672 - - 672 3,7 - 

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 1 069 1 221 + 152 5,8 5,8 
 z t. kapitálové výdavky 60 64 + 4 0,3 0,3 

09 Vzdelávanie 6 331 8 910 + 2 579 34,6 42,0 
 z t. kapitálové výdavky 298 795 + 497 1,6 3,7 

10 Sociálne zabezpečenie 1 580 1 812 + 232 8,6 8,5 
 z t. kapitálové výdavky 52 50 - 2 0,3 0,2 

Bežné výdavky spolu: 16 414 20 008 + 3 594 89,6 94,3 

Kapitálové výdavky spolu: 1 906 1 215 - 691 10,4 5,7 

V Ý D A V K Y   S P O L U 18 320 21 223 + 2 903 100,0 100,0 

 
61,6 % z celkových výdavkov mestskej časti za rok 2009 predstavovali výdavky na 

vzdelávanie (42 %) vo výške 8 910 tis. € a na všeobecné verejné služby (19,6 %) vo výške          
4 162 tis. €. 
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Výdavková časť bežného rozpočtu vo výške 20 008 tis. € (o 992 tis. € menej oproti 
rozpočtu, plnenie na 95,3 %) predstavuje 94,3 % z celkových výdavkov mestskej časti.  

Vo väčšine oddielov bola úspora v čerpaní bežných výdavkov oproti rozpočtu, pričom 
najvyššia bola v oddieloch: 
- Bývanie a obč. vybavenosť - o 243 tis. €, plnenie na 81,6 % - úspora výdavkov najmä za služby, 
fond opráv a opravy domov, bytov a nebyt. priestorov;    
- Školstvo - o 195 tis. €, plnenie na 97,7 %, úspora výdavkov ZŠ a MŠ a nevyčerpané fin. prostr. 
na opravu strechy na ZŠ Škarniclova;   
- Výdavky verejnej správy - o 173 tis. €, plnenie na 95,4% - úspora výdavkov za MiÚ, poslancov; 
- Cestná doprava - o 161 tis. €, plnenie na 89,5 % - úspora za správu a zimnú údržbu ciest. 

Výraznejšie prekročenie čerpania výdavkov oproti rozpočtu bolo vo výdavkoch za : 
-  školské kluby o 104 tis. € (plnenie na 122,6 %) a školské jedálne o 31 tis. € (plnenie na          
103,9 %) - oprávnenosť prekročiť rozp. limit výdavkov podľa § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o tieto prostriedky – školné, sponzorské atď., kt. boli vo výške 235 tis. € (nerozpočtované 
príjmy); 
- za čistenie komunikácií a odvoz odpadu -  o 85 tis. €, plnenie na 109,7 %,   

Pri prerokovaní návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2009 schválilo miestne 
zastupiteľstvo určenie prostriedkov vyčlenených na dotácie v celkovej sume 23 tis. €, ktoré boli 
navýšené o 3 tis. € uznesením č. 79/2009 z 29.9.2009, ktorým bola schválená piata zmena 
rozpočtu mestskej časti na rok 2009. Všetky dotácie boli vyčerpané v celej výške. 
 

Výdavková časť kapitálového rozpočtu vo výške 1 215 tis. Sk (o 905 tis. € menej 
oproti rozpočtu, plnenie na 57,3  %) predstavuje 5,7 % z celkových výdavkov mestskej časti.  

Prekročené čerpanie kapitálových výdavkov (len o1 až 3 tis. €) bolo len v oddiele 
Školstvo – MŠ Tabakova  - nákup vybavenia ihriska, ZŠ Škarniclova  a ZŠ Podjavorinskej – 
rekonštrukcia strechy.  

V ostatných oddieloch rozpočtované výdavky neboli vyčerpané, alebo boli čerpané do 
výšky schváleného rozpočtu. Z rozpočtovaných výdavkov (385 tis. €) na výstavbu a obnovu ciest 
bolo použitých na rekonštrukciu komunikácií len 86 tis. € (plnenie na 22,3 %), na školstvo 
použitých menej o 152 tis. € (plnenie na 83,9 %), na výdavky verejnej správy použitých menej 
o 137 tis. € (plnenie na 46,9 %) – nižšie výdavky na rekonštrukciu MiÚ. Výdavky na vnútroblok 
Blumentálska rozpočtované vo výške 166 tis. € neboli čerpané vôbec. 

V správe k záverečnému účtu je podrobný komentár k čerpaniu kapitálových výdavkov. 
 
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 2009 nerealizovala. 
  Celkové príjmové finančné operácie mestskej časti v roku 2009 boli vo výške         
2 338 tis. € (plnenie na 67,9 %), ktoré boli tvorené prevodom z Fondu rozvoja bývania, z ktorých 
1 712 tis. € bolo použitých na bežné výdavky – výmenu okien v ZŠ, MŠ, Staromestskej knižnici 
a KD, údržbu ZŠ a obnovu dlažby v hist. jadre. Ostatné, vo výške 626 tis. € boli použité na 
kapitálové výdavky - rekonštrukciu komunikácií, rekonštrukciu MŠ, ZŠ, parčík Vajanského.   
 
Hospodárenie fondov 
 Súčasťou návrhu záverečného účtu sú aj záverečné účty mimorozpočtových fondov, ktoré 
hospodárili v súlade so štatútmi a schválenými uzneseniami miestneho zastupiteľstva:  
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                        v tis. € 

Názov fondu 
Stav k 1. 1. 

2009 
Tvorba 
fondu 

Rozpočet 
použitia 
fondu 

Plnenie 
použitia 
fondu 

Zostatok                   
k 31.12. 

2009 
Rezervný fond 871 1 286 0 0 2 157 
Fond rozvoja bývania 3 220 389 3 823 2 641 968 
Fond na obnovu budov 
škôl a školských zar. MČ 

0 1 323 0 0 1 323 

 
V rámci zostavovania rozpočtu sa plánovala previesť z Fondu rozvoja bývania čiastka          

3 443 tis. €. Skutočne bolo vyčerpaných len 2 338 tis. €. Tvorba a použitie prostriedkov Fondu 
rozvoja bývania v r. 2009 je vyčíslená po položkách v záverečnom účte FRB.  
 
Programový rozpočet 
 Návrhom rozpočtu na r. 2009 bola splnená povinnosť uložená obciam v § 21b 
novelizovaného zákona č. 583/2004 Z. z. zostaviť programový rozpočet od r. 2009. 
 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, ktoré bližšie špecifikujú tematické a výdavkové časti programu 
a zvyšujú jeho transparentnosť. 
 Každý program obsahuje zámery a ciele, ktoré chcela mestská časť v r. 2009 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 počas 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. 2009, v ktorej je uvedený rozpočet, čerpanie a  
percentuálne plnenie celkových výdavkov, bežných a kapitálových výdavkov za jednotlivé 
programy a podprogramy. Plnenie čerpania výdavkov vo všetkých programoch bolo nižšie ako 
100 %, pričom najvyššia úspora bola v čerpaní výdavkov v programoch „Bývanie a občianska 
vybavenosť“ (o 502 tis. €, čerpanie na 72,4 %) a „Cestná doprava“ (o 460 tis. €, plnenie na       
76,0 %). 

V súlade s § 16 ods. 5 písm. g) zákona č. 583/2004 Z. z. je súčasťou návrhu záverečného 
účtu Hodnotenie plnenia programov, v ktorom sú závery o plnení jednotlivých programov 
a podprogramov. Pri každom programe, resp. podprograme je uvedený cieľ, číselné  
a percentuálne vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov a komentár obsahujúci 
vysvetlenie plnenia cieľov a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov, z ktorého vyplýva, 
že okrem programu „Cestná doprava“ (cieľ splnený čiastočne) boli všetky stanovené ciele 
splnené. 
 
Záver 

Návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa schváleného rozpočtu na rok 2009 vrátane 
jeho úprav schválených miestnym zastupiteľstvom mestskej časti. Materiál analyticky hodnotí 
plnenie jednotlivých častí rozpočtu. 

Účtovnú závierku k 31.12.2009 vyhotovil miestny úrad a všetky samostatné právne 
subjekty mestskej časti. 

Inventarizácia majetku k 31.12.2009 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 z. n. p. a jej závery sú zhrnuté v Správe o výsledkoch inventarizácie majetku 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2009. 
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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, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave 
a vývoji dlhu mestskej časti (mestská časť nie je zaťažená úverom), prehľad o poskytnutých 
zárukách (mestská časť neprevzala v r. 2009 žiadnu záruku za úver), údaje o nákladoch 
a výnosoch podnikateľskej činnosti (podnik. činnosť nevykonáva žiaden zo subjektov mestskej 
časti) a hodnotenie plnenia programov mestskej časti za r. 2009. 

Navrhnutá úhrada schodku rozpočtového hospodárenia mestskej časti za rok 2009 vo 
výške 698 322,52 € z rezervného fondu mestskej časti je v súlade s § 16 ods. 8 zákona                       
č. 583/2004 Z. z.. Zostatok rezervného fondu po vysporiadaní schodku bude 1 458 790,77 € .  

Z dôvodu odčerpania prostriedkov z rezervného fondu a ukončenia prechodného obdobia 
schváleného novelizáciou zákona č. 583/2004 Z. z. účinnou od 1.3.2009 do 31.12.2010 
(možnosť použiť príjmy kapitálového rozpočtu na úhradu výdavkov bežného rozpočtu, nie je 
povinnosť zostaviť vyrovnaný bežný rozpočet) bude v budúcom období problematické riešenie 
možných výpadkov bežných príjmov mestskej časti.  

Vzhľadom na rizikovú príjmovú časť rozpočtu a povinnosti mestskej časti podľa § 10 
zákona č. 583/2004 Z. z. prednostne zabezpečiť pri zostavovaní rozpočtu krytie všetkých 
záväzkov, ktoré pre ňu vyplývajú z plnenia povinností ustanovených zákonom č. 369/1990 Zb., 
podľa ktorého základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj 
jej územia a o potreby jej obyvateľov, je nevyhnutné v priebehu roka 2010 dodržiavanie 
hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri nakladaní s rozpočtovými prostriedkami 
v súlade s § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. a so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite v z. n. p. a zvyšovanie vlastných zdrojov príjmov efektívnejším 
nakladaním s majetkom mestskej časti. 

Návrh záverečného účtu bol zverejnený 15 dní pred prerokovaním spôsobom obvyklým 
mestskej časti (na úradnej tabuli a internetovej stránke mestskej časti), aby sa k nemu mohli 
občania vyjadriť, čím bola splnená zákonná povinnosť podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004           
Z. z. a § 9 ods. 3 zákona  č. 369/1990 Zb. 

V súlade s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2009 výrokom  

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 
 
V Bratislave, 20.5.2010 
Vypracovala: Ing. Paulína Schmidtová 


