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Dôvodová správa 
 
          Na rokovanie Miestnej rady predkladáme Informáciu o príprave Návrhu rozpočtu mestskej časti 
Bratislava - Nové Mesto na roky 2020-2022. Vedúci zamestnanci jednotlivých oddelení MÚ, ekonómovia 
a riaditelia rozpočtových organizácií (Stredisko kultúry, Knižnica, ZŠ s MŠ) a príspevkovej organizácie 
(EKO – podnik VPS) boli dňa 14.8.2019 elektronicky požiadaní o doručenie nápočtu podkladov pre 
zostavenie rozpočtu s termínom do 20.9.2019. Oddeleniam a organizáciám, ktoré nepredložia do uvedeného 
termínu návrh rozpočtu, bude zapracovaný rozpočet vo výške roku 2019, okrem kapitálových investícií. 
Nápočet kapitálových investícií za všetky subjekty bolo potrebné predložiť v termíne do 5.9.2019. Po 
spracovaní a kontrole jednotlivých podkladov bude vypracovaný materiál  na  rokovanie Miestneho 
zastupiteľstva.  
 

Predkladaný návrh  rozpočtu bude spracovaný v súlade s „Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu 
verejnej správy na roky 2020 až 2022“  č. MF/009168/2019-411 vydanej v súlade s § 14 zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sa bude postupovať v zmysle rozpočtovej 
klasifikácie schválenej opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa 
ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 
klasifikácie č. MF/010175/2004-42 (Finančný spravodajca č. 14/2004) v znení neskorších predpisov. 
Naďalej platí požiadavka  vyrovnanosti bežného rozpočtu a možnosť zostavenia  schodkového kapitálového 
rozpočtu  za predpokladu  reálneho vykrytia schodku  z prostriedkov mimorozpočtových fondov 
a príjmových finančných operácií. 
 
           Predkladaný návrh rozpočtu bude vychádzať z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a zákona č. 
564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.  
 
         Návrh rozpočtu mestskej časti na roky 2020 - 2022 bude nadväzovať na dosiahnuté výsledky 
hospodárenia v uplynulých  rokoch. Bude vychádzať z doteraz známych skutočností a predpokladaných 
príjmov a výdavkov. Finančné prostriedky na roky 2020-2022 budú naplánované na komplexné 
zabezpečenie činnosti Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto, vrátane rozpočtových organizácií 
a príspevkovej organizácie:  
 
– Stredisko kultúry Bratislava–Nové Mesto  
– Knižnica Bratislava–Nové Mesto 
– Základná škola s materskou školou Cádrova 
– Základná škola s materskou školou Česká 
– Základná škola s materskou školou Jeséniova 
– Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 
– Základná škola s materskou školou Odborárska 
– Základná škola s materskou školou Riazanská 
– Základná škola s materskou školou Sibírska 
– Základná škola s materskou školou Za kasárňou 
– EKO – podnik VPS. 
 
           Rozpočtové organizácie a príspevková organizácia zabezpečujú úlohy v súlade s účelom, na ktorý 
boli zriadené, pre mestskú časť Bratislava–Nové Mesto.  
 
 Pri návrhu rozpočtu mestskej časti na roky 2020 – 2022 bude zapracovaná aj prognóza Ministerstva 
financií Slovenskej republiky v oblasti daňových príjmov  - DPFO zo závislej činnosti. Prognóza  na rok 
2020 hovorí o medziročnom raste 2,4 %. 
 
 Tento vývoj je spôsobený zmenou makroekonomických ukazovateľov a  dopadom prijatých 
legislatívnych opatrení v priebehu roka 2019 a to hlavne novelizáciou zákona 595/2003 Z.z. o dani z 
príjmov. Tie budú mať výrazne negatívny dopad na príjmovú  časť rozpočtov obcí v rokoch 2020-20022. 



 
 Najväčší dopad  legislatívy na výnos DPFO predstavuje zvýšenie daňového bonusu pre deti do 
šiesteho roku života na dvojnásobok a zvýšenie nezdaniteľnej časti z 19,2 na 21 násobok sumy životného 
minima. 
 
 Dňa 23.11.2019 bolo uskutočnené stretnutie starostu mestskej časti a  poslancov mestskej časti 
k návrhu kapitálových príjmov a  kapitálových výdavkov na roky  2020-2022. 
 
 V súčasnom období   je spracovaný bežný rozpočet v oblasti príjmov na rok 2020 a spracováva sa 
bežný rozpočet v oblasti výdavkov na rok 2020. 
            
           Návrh rozpočtu na rok 2020 sa po schválení miestnym zastupiteľstvom stáva záväzným 
ukazovateľom usmerňujúcim  hospodárenie mestskej časti. 
 

Návrh rozpočtu na roky 2021 a 2022 po prerokovaní miestnym zastupiteľstvom, aj keď  sú 
významovo dôležité, majú len orientačný charakter a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku, ale 
len v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch.  

 


