Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Stanovisko
k návrhu rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 až 2024
___________________________________________________________________
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 BNM na roky 2022 až 2024, 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,
- ústavným 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 2022, 2023 a 2024, ktorý
rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č.j. MF/010175/200442, 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 2022 až 2024“, č.j. MF/005766/2021-411,
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 2022 je navrhnutý ako vyrovnaný vo výške
41.453.020,86 €. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu je dodržaná zásada
prebytkového rozpočtového hospodárenia bežného rozpočtu vo výške
64.000,00 € s predpokladanými príjmami vo výške 25.473.205,86 € a
predpokladanými výdavkami vo výške 25.409.205,86 €. Prebytok príjmu
bežného rozpočtu vo výške 64.000,00 € tvorí príjem za poplatok za rozvoj v zmysle
zákona č.447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorý je účelovo určený na kapitálové výdavky súvisiace so
stavbou, vrátane vysporiadania pozemkov na tento účel, a to na zariadenia
starostlivosti o deti, zariadenia slúžiace na poskytovanie sociálnych, športových a
kultúrnych služieb, sociálneho bývania, školského zariadenia a zariadenia
slúžiaceho na praktické vyučovanie, zdravotníckeho zariadenia, verejne
prístupného parku, úpravu verejnej zelene a miestnej komunikácie, parkovacích
plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry. Kapitálový rozpočet
príjmov spolu je predpokladaný vo výške 11.198.333,00 €, z toho vlastné
kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív a predaja pozemkov vo výške
3.299.556,00 € a tuzemské granty a transfery vo výške 7.898.777,00 €.
Výdavky kapitálového rozpočtu sú predpokladané vo výške 16.043.815,00 €.
Bilancia kapitálového rozpočtu tvorí schodok vo výške - 4.845.482,00 €. Do
návrhu rozpočtu, na krytie kapitálových výdavkov sú zahrnuté príjmové finančné
operácie vo výške 4.781.482,00 €. Celkové príjmy s príjmami z finančných operácií
sú vo výške 41.453.020,86 € a celkové výdavky sú vo výške 41.453.020,86 €.
3/ Pri návrhu rozpočtu bežných príjmov vo výške 25.473.205,86 € 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, a to hlavne 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 vo výške 7.693.000,00 €. V oblasti
výberu dane z nehnuteľností sa predpokladá prerozdelenie finančných
prostriedkov s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy vo výške 6.723.343,00 €. Pri
výbere daní za špecifické služby, realizovaných MÚ B-NM, sa predpokladá príjem
vo výške 596.300,00 €, v ktorých je zahrnutý aj príjem z poplatku za rozvoj, a to vo
výške 64.000,00 €, pričom očakávaná skutočnosť roka 2021 je o 200.000,00 €
vyššia a aj predchádzajúce skutočné plnenia za roky 2019 a 2020 sú podstatne
vyššie. Nie je jasný dôvod zníženia predpokladaného výberu poplatku za rozvoj pri
očakávanej stavebnej činnosti v mestskej časti B-NM. Ďalej upozorňujem, že
v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu „Príjmy“ na roky 2022 – 2024 sú zamenené
názvy riadkov „za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ a „za užívanie
verejného priestranstva“. Pri príjmoch z podnikania a vlastníctva majetku /prenájmy
pozemkov, tepelno-technických zariadení, budov, bytov a nebytových priestorov/
sa rozpočtuje príjem vo výške 1.011.396,00 €, administratívne a iné poplatky a
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platby sa plánujú vo výške 2.333.398,00 €, príjmy z úrokov sú rozpočtované
v čiastke 6.000,00 € a iné nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 115.050,00
€. Bežné a všeobecné granty a transfery zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované vo
výške 6.994.718,86 € 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 11.198.333,00 € sa
vychádza z očakávaného predaja majetku MČ B-NM vo výške 3.299.556,00 €
/splátky za byty a predpokladaný predaj bytov na Bojnickej ul. a pozemkov v MČ
B-NM/. Uvedená čiastka je značne nadhodnotená napriek predpokladu predaja
bytov na Bojnickej ul. v očakávanej čiastke 700.000,00 € /očakávaná skutočnosť
za rok 2021 je 384.124,00 €/. Príjem z tuzemských kapitálových grantov
a transferov sa predpokladá vo výške 7.898.777,00 €, 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).
Na vykrytie kapitálových výdavkov sa predpokladá použitie finančných prostriedkov
z finančných operácií vo výške 4.781.482,00 €, na ktoré sa použijú finančné
prostriedky zo zostatku príjmov z predchádzajúcich rokov vo výške 580.000,00 €
/zostatok poplatku za rozvoj/, zdroje z rezervného fondu vo výške 1.489.482,00 €,
z fondu rozvoja bývania vo výške 200.000,00 € a splátky pôžičky od Novomestskej
parkovacej spoločnosti vo výške 12.000,00 €. Na vybudovanie nového sídla
EKO-podniku VPS sa plánuje prijatie dlhodobého bankového úveru vo výške
2.500.000,00 €.
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 25.409.205,86 €, čo je
viac o 1.880.000,00 € oproti rozpočtu z roku 2021. Návrh rozpočtu vychádza z
úrovne skutočných výdajov z roku 2021. V programe „Všeobecné verejné služby“
sa predpokladá navýšenie návrhu rozpočtu o 181.532,00 € z dôvodu
predpokladaného zvýšenia cien energií. V programe „Ochrana životného
prostredia“ sa predpokladá navýšenie čerpania finančných prostriedkov o
253.500,00 € z dôvodu riešenia problematiky chemickej ochrany drevín pred
škodcami a nutného výrubu poškodených drevín a ich povinnej náhrady novou
výsadbou. V programe „Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ“ je potrebné
navýšenie finančných prostriedkov o 438.906,00 € z dôvodu požadovaného
navýšenia rozpočtu organizácie EKO-podnik VPS, a to z dôvodu požiadavky
Oddelenia životného prostredia a územného plánovania MÚ B-NM na odstránenie
„neriadených skládok“ komunálneho odpadu a odstránenie odpadu vo väčšom
rozsahu zo skládok v lokalitách – Stará Vajnorská, Krahulčia a Zátišie a navýšenia
finančných prostriedkov pre Správu bytov a nebytových priestorov z dôvodu
zvýšených nárokov na údržbu spravovaných objektov. V programe „Komunikácia,
kultúra a šport“ sa požaduje zvýšenie finančných prostriedkov o cca 337.000,00 €,
a to z dôvodu zabezpečenia zvýšeného počtu poriadaných kultúrnych akcií v
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Stredisku kultúry po obnovení prevádzky po skončení rekonštrukcie budovy a
požiadavky organizácie Knižnica Bratislava – Nové Mesto súvisiacej so správou
budovy na Kramároch. V programe „Vzdelávanie“ sa predpokladá navýšenie
návrhu rozpočtu o 867.000,00 € z dôvodu navýšenia financovania základných škôl
s materskými školami.
7/

Pri „Kapitálových výdavkoch“ sa predpokladá čerpanie vo výške
16.043.815,00 €, z ktorých sa predpokladá krytie z vlastných zdrojov, a to
z poplatku za rozvoj vo výške 64.000,00 € a vlastných kapitálových príjmov
vo výške 3.299.556,00 €, krytie z tuzemských kapitálových grantov a
transferov vo výške 7.898.777,00 € a krytia z finančných operácií vo výške
4.781.482,00 €. Návrh kapitálových výdavkov tvorí súhrn požiadaviek na
realizáciu jednotlivých prvkov. Pri predloženom počte prvkov vzniká oprávnená
obava, či bude reálne zabezpečiť ich realizáciu v danom čase a pri personálnej
kapacite jednotlivých odborných oddelení Miestneho úradu B-NM.

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.
9/ Návrh rozpočtu bol prerokovaný na zasadnutiach odborných komisií miestneho
zastupiteľstva a bol prerokovaný na zasadnutí miestnej rady MČ B-NM dňa
30.11.2021.
10/ Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2022 zodpovedá príslušným predpisom, je
zostavený podľa predpísanej rozpočtovej klasifikácie a spĺňa predpísanú štruktúru.
11/ Návrh rozpočtu na rok 2022 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 spracovaného návrhu
rozpočtu na rok 2022 odporúčam poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto
schváliť
návrh rozpočtu na rok 2022 podľa predloženého návrhu
V Bratislave, dňa 06.12.2021

Ing. Martin Böhm
miestny kontrolór
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