
Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
 

 

S t a n o v i s k o 
k návrhu rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto na roky 2021 až 2023 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 Miestny kontrolór MČ B-NM vypracoval v súlade s § 18f, ods. 1, písm. c/, 
zákona 369/1990 Zb o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a čl. 32,  
ods. 5, písm. a/, Štatútu hl. m. SR Bratislavy, stanovisko k návrhu programového 
rozpočtu MČ B-NM na roky 2021 až 2023, ktoré predkladá Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 
 
 Návrh rozpočtu bol posudzovaný z hľadiska súladu so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, najmä: 

- zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 
neskorších predpisov,  

- zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy      
v znení neskorších predpisov, 

- zákonom č.493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, 
- zákonom č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, 
- zákonom č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 
- zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov, 
- zákonom č.447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, 
- štatútom hl. m. SR Bratislavy, podľa ktorého sa delia príjmy z výnosu výberu 

dane z príjmov fyzických osôb, podľa schváleného štátneho rozpočtu, príjmy  
z dane z nehnuteľností a ostatné príjmy hl. m. SR Bratislavy, prerozdelené aj 
mestským častiam, ako aj ostatnými súvisiacimi právnymi normami a platnými 
všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti, ako sú: 

- VZN o miestnych daniach, 
- VZN o správnych poplatkoch, 
- VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ B-NM, 
- zásady rozpočtového hospodárenia a iné. 

 
 
Na základe preštudovania uvedeného návrhu a jeho posúdenia konštatujem : 
 
1/ Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s § 4 zákona č.523/2004 Z.z.                     

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov                
a § 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy       
v znení neskorších predpisov ako programový rozpočet na obdobie troch rokov, 
t.j. roky 2021, 2022 a 2023, ktorý rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu v zmysle 
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Opatrenia MF SR č.j. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, 
organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtu v znení neskorších predpisov a je 
spracovaný v súlade s „Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy 
na roky 2021 až 2023“, č.j. MF/009077/2020-411, 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, ktorá vecne vymedzuje bežné 
a kapitálové príjmy a výdavky rozpočtu mestskej časti a ich jednotlivé triedenie. 

 
2/ Programový rozpočet na rok 2021 je navrhnutý ako prebytkový vo výške 

20.000,00 €. Celkové príjmy sú vo výške 30.057.434,97 € a celkové výdaje sú vo 
výške 30.037.434,97 €. Pri návrhu bežného rozpočtu je rovnako dodržaná zásada 
prebytkového rozpočtového hospodárenia, s prebytkom vo výške 274.199,95 € s 
predpokladanými príjmami vo výške 23.803.215,92 € a predpokladanými 
výdavkami vo výške 23.529.015,97 €. Kapitálový rozpočet príjmov spolu je 
predpokladaný vo výške 4.021.694,00 €, z toho vlastné kapitálové príjmy z 
predaja kapitálových aktív a predaja pozemkov vo výške 386.124,00 € a 
tuzemské granty a transfery vo výške 3.635.570,00 €. Výdavky kapitálového 
rozpočtu sú predpokladané vo výške 6.508.419,00 €. Bilancia kapitálového 
rozpočtu tvorí schodok vo výške - 2.486.725,00 €. Do návrhu rozpočtu, na krytie 
kapitálových výdavkov sú zahrnuté príjmové finančné operácie vo výške 
2.232.525,05 €. Celkové príjmy s príjmami z finančných operácií sú vo výške 
30.057.434,97 € a celkové výdavky s výdavkami finančných operácií sú vo výške 
30.037.434,97 €. 

 
 3/ Pri návrhu rozpočtu bežných príjmov vo výške 23.803.215,92 € sa vychádza 

z prognózy MF SR v oblasti daňových príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, 
ktorá vychádza zo zmien makroekonomických ukazovateľov a dopadom 
legislatívnych opatrení v súvislosti s pandémiou COVID – 19. Tieto budú mať 
výrazne negatívny dopad na príjmovú časť rozpočtu. Z uvedeného dôvodu sa pri 
rozpočte bežných príjmov vychádza z dosiahnutých výsledkov hospodárenia 
v uplynulých rokoch. Na základe uvedeného sa predpokladá príjem z dani príjmov 
fyzických osôb zo závislej činnosti nižší, a to vo výške 6.916.350,00 €. V oblasti 
výberu dane z nehnuteľností sa predpokladá prerozdelenie finančných 
prostriedkov vo výške 6.037.666,00 €. Pri výbere daní za špecifické služby, 
realizovaných MÚ B-NM, sa predpokladá príjem vo výške 820.400,00 €, v ktorých 
je zahrnutý aj príjem z poplatku za rozvoj, a to vo výške 294.000,00 €. Pri 
príjmoch z podnikania a vlastníctva majetku /prenájmy pozemkov, tepelno-
technických zariadení, budov, bytov a nebytových priestorov/ sa rozpočtuje príjem 
vo výške 987.680,00 €, administratívne a iné poplatky a platby sa plánujú vo 
výške 1.892.734,95 €, príjmy z úrokov sú rozpočtované v čiastke 2.000,00 € a iné 
nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 134.550,00 €. Bežné a všeobecné 
granty a transfery zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované vo výške 7.011.834,97 € 
na pokrytie výdavkov na prenesené kompetencie. V oblasti transferov návrh 
rozpočtu vychádza z podkladov návrhu štátneho rozpočtu SR a predpokladov 
jeho rozpracovania jednotlivými ministerstvami na zabezpečenie preneseného 
výkonu štátnej správy. 

 
4/  Pri návrhu rozpočtu celkových kapitálových príjmov vo výške 4.021.694,00 €, sa 

vychádza z očakávaného predaja majetku MČ B-NM vo výške 386.124,00 € 
/splátky za byty a predaj bytov a predpokladaný predaj pozemkov na Lopeníckej 
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ul. a Bajkalskej ul./. Príjem z tuzemských kapitálových grantov a transferov sa 
predpokladá vo výške 3.635.570,00 €, získaných zo Štátneho rozpočtu, 
z prostriedkov programu IROP /Integrovaný regionálny operačný program/, 
Operačného programu Kvalita životného prostredia, Projektu BIG SK-AT 
(kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne Slovensko - Rakúsko)  
a z grantov. Na vykrytie kapitálových výdavkov sa predpokladá použitie 
finančných prostriedkov z finančných operácií vo výške 2.232.525,05 €, na ktoré 
sa použijú finančné prostriedky zo zostatku príjmov z predchádzajúcich rokov vo 
výške 959.800,05 €, zdroje z rezervného fondu vo výške 802 725,00 € a z fondu 
rozvoja bývania vo výške 250.000,00 €. Na financovanie rekonštrukcie ZŠ 
Kalinčiakova sa predpokladá prijatie dlhodobého bankového úveru vo výške 
200.000,00 €.    

 
5/ Výdavková oblasť rozpočtu je spracovaná v zmysle § 4, ods. 5, zákona                 

č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n.p., ako 
programový rozpočet, ktorý obsahuje zámery a ciele, ktoré MČ B-NM bude 
realizovať z rozpočtu MČ a je členená na programy, podprogramy a prvky.  

 
6/ Celkový objem bežných výdavkov je navrhnutý v objeme 23.529.015,97 €. Návrh 

rozpočtu vychádza z úrovne skutočných výdajov z roku 2020. V programe 
„Všeobecné verejné služby“ sa predpokladá navýšenie návrhu rozpočtu 
o cca. 60.000,00 € aj z dôvodu zabezpečenia obnovy zastaranej výpočtovej 
techniky a zabezpečenie sčítania domov a bytov a ukončenie sčítania obyvateľov 
realizované Štatistickým úradom SR. V programe „Obrana“ sa predpokladá 
navýšenie čerpania finančných prostriedkov na 64 500,00 € z dôvodu riešenia 
pandémie Covid - 19. V programe „Verejný poriadok a bezpečnosť sa 
predpokladá navýšenie čerpania finančných prostriedkov na 139.150,00 € hlavne 
z dôvodu riešenia problematiky odstraňovania dlhodobo odstavených motorových 
vozidiel na verejných priestranstvách MČ B-NM. V programe „Výstavba“ je 
navýšenie finančných prostriedkov zdôvodnené zvýšenou požiadavkou na 
zabezpečenie obstarania a spracovania územných plánov zón v MČ B-NM. 
V programe „Komunikácia, kultúra a šport“ sa predpokladá zníženie finančných 
prostriedkov o cca 300 000,00 € z dôvodu nemožnosti konania športových a 
kultúrnych akcií spôsobených riešením pandémie Covid - 19.  

 
7/  Pri „Kapitálových výdavkoch“ sa predpokladá čerpanie vo výške 6.508.419,00 €,  

z ktorých sa predpokladá krytie z vlastných zdrojov, a to z poplatku za rozvoj vo 
výške 294.000,00 € a vlastných kapitálových príjmov vo výške 386.124,00 €, 
krytie z tuzemských kapitálových grantov a transferov vo výške 7.011.834,97 € 
a krytia z finančných operácií vo výške 2.232.525,05 €. Návrh kapitálových 
výdavkov tvorí súhrn požiadaviek na realizáciu jednotlivých prvkov. Pri 
predloženom rozsahu a výške kapitálových výdavkov mám dôvodné obavy, ako 
bude reálne ich naplnenie.  

 
8/ V návrhu rozpočtu MČ sú zapracované aj návrhy rozpočtov príspevkovej 

organizácie EKO-podnik VPS a 10 rozpočtových organizácií. Ich financovanie je 
popísané v jednotlivých programoch a podprogramoch rozpočtu MÚ B-NM. 
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9/ Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2021 zodpovedá príslušným predpisom, je 
zostavený podľa predpísanej rozpočtovej klasifikácie a spĺňa predpísanú 
štruktúru. 

 
10/ Návrh rozpočtu na rok 2021 bol zverejnený na úradnej tabuli. V zmysle § 9 ods. 

(2) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, obec zverejní návrh rozpočtu obce a návrh záverečného účtu obce 
najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce 
a na webovom sídle obce. 

 
 Vychádzajúc z uvedených skutočností a na základe dobre spracovaného 
návrhu rozpočtu na rok 2021 odporúčam poslancom Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto  

 
 

schváliť  
 
 

návrh rozpočtu na rok 2021 podľa predloženého návrhu 
 

 
 

V Bratislave, dňa 12.01.2021                                                 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Martin Böhm 
                 miestny kontrolór 
 
 
 
 
 
 
 
 


