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Návrh uznesenia  
 

 

 

Miestne zastupiteľstvo   
 

 

A. berie na vedomie  
 

Správu z kontroly čerpania finančných prostriedkov vyčlenených na 

zabezpečenie realizácie participatívnej časti rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto 

 
 

B. ukladá   
 

Zodpovednému zamestnancovi za realizáciu participatívneho rozpočtu 

 

 

- Po ukončení realizácie schváleného participatívneho projektu 

a predložení dokladov spojených s realizáciou projektu zhotoviteľom, 

zabezpečiť následnú kontrolu skutočne vynaložených nákladov 

priamo na mieste realizácie schváleného participatívneho projektu, 

resp. u niektorých projektov zabezpečiť dokladanie zoznamov 

občanov pre ktoré boli projekty realizované 

                                                                                    Termín : ihneď 

 

 

a/  s pripomienkami 

 

b/  bez pripomienok 
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Dôvodová správa 
 

 

 

Na základe plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra MČ B-NM na                
II. polrok 2021, schváleného Miestnym zastupiteľstvom MČ B-NM uznesením č.30/13 dňa 
13.07.2021 a v súlade so zákonom č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene    
a doplnení niektorých zákonov a Zásadami kontrolnej činnosti samosprávy MČ B-NM, miestny 
kontrolór s pracovníkmi útvaru kontroly, ako oprávnená osoba, vykonal kontrolu čerpania 
finančných prostriedkov vyčlenených na zabezpečenie realizácie participatívnej časti rozpočtu 
MČ B-NM. Kontrola bola vykonaná u povinnej osoby : Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto. 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť čerpanie finančných prostriedkov, vyčlenených na 

zabezpečenie realizácie participatívnej časti rozpočtu MČ B-NM a dodržiavania „Pravidiel 

participatívneho rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“, schválených MZ MČ B-NM 

uznesením č.22/16 z roku 2014 a uznesením č.8/12 z roku 2017, za obdobie rokov 2018, 2019 

a 2020.  

                                                         

Program kontroly bol zameraný na : 

 

1. Kontrola čerpania finančných prostriedkov, vyčlenených na zabezpečenie        

    realizácie participatívnej časti rozpočtu MČ B-NM 

 

2. Dodržiavanie „Pravidiel participatívneho rozpočtu MČ B-NM“, schválených 

    Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
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S P R Á V A 
kontroly čerpania finančných prostriedkov vyčlenených na zabezpečenie 

realizácie participatívnej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

_________________________________________________________________ 

 
 

Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Nové Mesto s pracovníkmi útvaru kontroly 
ako oprávnená osoba, vykonal na základe Plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho 
kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2021, schváleného uznesením MZ MČ B-NM č.30/13 zo dňa 
13.07.2021 a v súlade so zákonom č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene    
a doplnení niektorých zákonov a Zásadami kontrolnej činnosti samosprávy MČ B-NM, kontrolu 
čerpania finančných prostriedkov vyčlenených na zabezpečenie realizácie participatívnej časti 
rozpočtu MČ B-NM. Kontrola bola vykonaná u povinnej osoby : Miestny úrad Bratislava-Nové 
Mesto. 

Cieľom kontroly bolo preveriť čerpanie finančných prostriedkov, vyčlenených na 

zabezpečenie realizácie participatívnej časti rozpočtu MČ B-NM a dodržiavania „Pravidiel 

participatívneho rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“, schválených MZ MČ B-NM 

uznesením č.22/16 z roku 2014 a uznesením č.8/12 z roku 2017, za obdobie rokov 2018, 2019 

a 2020.  

Kontrolu vykonali : 
 
- Ing. Martin Böhm, miestny kontrolór                                                     
 
- Ing. Ján Dubravec, špecialista pre oblasť kontrolnej činnosti  
 
- JUDr. Zuzana Šiserová, odborný pracovník pre komplexnú kontrolnú a metodickú činnosť                       
 
Program kontroly bol zameraný na : 

 

1. Kontrola čerpania finančných prostriedkov, vyčlenených na zabezpečenie        

    realizácie participatívnej časti rozpočtu MČ B-NM 

 

2. Dodržiavanie „Pravidiel participatívneho rozpočtu MČ B-NM“, schválených 

    Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 
Kontrola bola vykonaná v čase od 04.10.2021 do 17.12.2021 v kontrolovanom subjekte. 
/V čase kontroly dlhodobá PN pracovníčky Útvaru kontroly/. 
 
 Stav na úseku činnosti kontrolovaného subjektu bol zisťovaný nepriamou kontrolou, t.j. 

štúdiom predložených dokladov, súvisiacich s predmetom kontroly.   

Porovnaním zisteného skutočného stavu so stavom požadovaným bolo preukázané, 

že kontrolované činnosti  boli zabezpečované nasledovne : 

 

Podľa Programu OSN pre ľudské sídla sa definuje participatívny rozpočet ako 

mechanizmus, pomocou ktorého sa obyvateľstvo rozhoduje alebo podieľa na rozhodovaní 

o tom, kam smerujú všetky, alebo časť dostupných verejných zdrojov. 

 Na MÚ B-NM bola dňa 15.09.2013 zriadená Kancelária pre participáciu verejnosti, 

ktorej hlavnou úlohou bolo zavedenie mechanizmu participatívneho rozpočtu a štandardizácie 

procesov participatívneho plánovania verejných priestorov v podmienkach mestskej časti 
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Bratislava – Nové Mesto. V kancelárii pre participáciu bolo zamestnaných 6 osôb formou 

dohody o vykonaní práce, ktorí spracovali pilotnú verziu so zámerom zaviesť mechanizmus 

participatívneho rozpočtu v jeho najjednoduchšej podobe a oboznámiť s jeho fungovaním 

miestne zastupiteľstvo, pritiahnuť pozornosť verejnosti, začať s mapovaním potrieb 

a nedostatkov a pripraviť prvé občianske projekty. Cieľom bolo, aby občania mohli 

prostredníctvom týchto mechanizmov, demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné 

zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie životného prostredia, úpravy 

obecného priestranstva, zlepšenia samosprávy, spoločnej komunity, vylepšovať služby 

a zvyšovať atraktivitu mestskej časti. Základom je práca v participatívnych komunitách, 

ktorých stretnutia sú verejné, kde sa prerokúvajú podnety a nápady, ktoré sú následne 

spracované do podoby spoločných zámerov. Zámery sú odprezentované na tematických 

verejných fórach, kde sa vyberajú najlepšie z nich, ktoré sú následne spracované do 

projektových dokumentácií. Tieto sú predložené na spoločné verejné fórum, kde si široká 

verejnosť môže z ponúknutých možností hlasovaním a diskusiou vybrať tie, ktoré pokladá za 

najdôležitejšie.  V prípade, že sa občan chce zapojiť do mechanizmu participatívneho rozpočtu 

svojím projektom, má možnosť napísať nápad na adresu kancelárie, navštíviť osobne 

pracovníkov kancelárie, alebo projekt podať cez internet a následne vyplniť formulár na 

zbieranie podnetov, ktorého cieľom je zmapovať potreby a priority v mestskej časti.  

Starosta mestskej časti zvolal na 29.10.2013 prvé verejné stretnutie o participatívnom 

rozpočte, ktoré sa konalo v priestoroch Národného tenisového centra. Zámerom stretnutia 

bolo poskytnúť verejnosti informácie o inovatívnej službe, ktorú samospráva mestskej časti 

zavádza na svojom území, a to je možnosť zapojiť sa do použitia verejných zdrojov pre rozvoj 

mestskej časti pomocou participatívneho rozpočtu. Uvedeného stretnutia sa zúčastnili i viacerí 

poslanci miestneho zastupiteľstva. V prvej časti stretnutia boli prítomní oboznámení 

s princípmi participatívneho rozpočtu a v druhej interaktívnej časti boli zúčastneným 

ponúknuté témy do diskusie, aby v užších skupinkách podľa ich záujmu ich prerokovali 

a navrhli do ďalšieho konania pre nich zaujímavé projekty. Z diskusie vzišlo 15 návrhov 

projektov, z ktorých prítomní do ďalšieho konania vybrali po diskusii 11 projektov. Na záver 

boli dohodnuté ďalšie termíny stretnutia. 

Výsledkom verejného stretnutia bola úloha pre Kanceláriu pre participáciu spracovať 

vybrané občianske projekty do realizačných projektov a zabezpečiť pre realizáciu finančné 

krytie. Z uvedeného dôvodu boli v „Rozpočte mestskej časti B-NM na roky 2014 - 2016“ 

schválenom dňa 17.12.2013 uznesením MZ MČ-BNM č.19/04 v programe „Všeobecné 

verejné služby - Správa obecného úradu“ zapracované aj finančné prostriedky na 

participatívny rozpočet vo výške 15.000,00 €, potrebné na výdavky, spojené s nájmom 

priestorov, občerstvením na akciách, tlačou materiálov ako sú letáky, plagáty, dotazníky a pod. 

a interiérovým vybavením kancelárie. Na realizáciu občianskych projektov participatívneho 

rozpočtu bolo v kapitálových výdavkoch schválených 20.000,00 €.    

Na 21. zasadnutí MZ MČ B-NM, konanom dňa 15.04.2014, v bode „Rôzne“ poslanci 

otvorili diskusiu o participatívnom rozpočte a o činnosti kancelárie pre participáciu. Poukázali 

na skutočnosť, že neboli informovaní o vzniku kancelárie pre participáciu, o vybraných 

projektoch na realizáciu a tiež o čerpaní finančných prostriedkov, schválených v rozpočte MČ 

na realizáciu participatívneho rozpočtu. Na záver diskusie schválili uznesenie, v ktorom uložili 

starostovi mestskej časti predložiť na rokovanie 22. zasadnutia MZ MČ B-NM vyúčtovanie 

všetkých nákladov, spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu 

a predložiť na schválenie MZ MČ B-NM vybrané projekty participatívneho rozpočtu pred ich 

realizáciou. 

 

Na 22. zasadnutí MZ MČ B-NM, konanom dňa 03.06.2014, predložil starosta MČ          

B-NM materiál „Správa o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov 
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participatívneho rozpočtu - plnenie uznesenia MZMČ B-NM č.21/21.1 zo dňa 15.04.2014“ 

V správe sú popísané realizované projekty : 

- Perticipatívny rozpočet - pilotná verzia - zo dňa 29.10.2013 - 11 vybraných projektov : 

 

1. Ako nájsť v tele zdravého ducha             -    rozpočet   -        624,00 € 

2.  Revitalizácia stanice Filialka – 2014        -       -//-       -   3.392,00 € 

3. Aj málo je niekedy veľa                           -        -//-       -        620,76 € 

4. Gaudiho dielnička                                   -        -//-        -  4.976,00 € 

5. Zeleninovo – komunitná záhrada          -        -//-        -   3.759,50 € 

6. Škola dokorán                                        -         -//-       -   1.420,00 € 

7. Bylinné spoločenstvá                             -         -//-        -         950,00 € 

8. Cyklo point                                             -         -//-        -   3.000,00 € 

9. Pozastávka                                            -         -//-        -    2.500,00 €   

10. Prevencia sociálnej izolácie                 -         -//-        -    2.200,00 €   

11. Pestujeme DOBRO(TKY)                     -        -//-       -    2.300,00 € 

 

- Ľudové námestie - predložené kanceláriou pre participáciu - rozpočet - 270.000,00 € 

Cieľ : preskúmať a zjednotiť názory obyvateľov a užívateľov lokality. 

Uskutočnili sa 4 verejné stretnutia a bol spracovaný dotazníkový prieskum, ktorý bol 

vyhodnotený a výsledný návrh bol predložený na ďalšie spracovanie kompetentným 

oddeleniam MÚ B-NM.   

 

Pripravované projekty : 

- Nevyužívané budovy v správe MČ B-NM 

- Škultétyho 

- Webstránka pr.banm.sk 

- Mierová kolónia 

- Revitalizácia areálu po bývalom cykloštadióne v lokalite Tehelné pole 

 

V závere správy je podaná informácia o výdavkoch na Kanceláriu pre participáciu. 

 

 Kontrolou predložených dokladov participatívneho rozpočtu bolo zistené, že v roku 

2014 boli zrealizované projekty : 

- Cyklodielňa BANM - OZ Ježkove oči  /Cyklo point/                    -  3.000,00 € 

- Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí                 -  2.200,00 € 

-      Revitalizácia stromoradia na Račianskej ulici – OZ Biely Kríž   

       /nová akcia /                                                                                -  5.000,00 € 

 

 V roku 2013 boli čerpané výdavky z rozpočtu mestskej časti na mzdy a odvody 

pracovníkov kancelárie vo výške 9.173,01 € a ostatné výdavky /prenájom miestnosti, tlačivá, 

počítač a pod./ vo výške 1.741,22 € spolu vo výške 10.914,23 € 

 V roku 2014 do 30.04.2014 boli čerpaná výdavky na mzdy a odvody vo výške     

9.539,78 € a ostatné výdavky vo výške 296,00 € spolu vo výške 9.835,78 €. 

 MZ MČ B-NM správu uznesením č.22/15 schválilo. 

 

 Na 22. zasadnutí MZ MČ B-NM, konanom dňa 03.06.2014, starosta mestskej časti 

zároveň predložil materiál „Návrh na schválenie zabezpečenia participatívneho rozpočtu pre 

MČ B-NM“, v ktorom je spracovaný mechanizmus schvaľovania participatívneho rozpočtu. 

Materiál MZ MČ B-NM prerokovalo a schválilo s pripomienkami prijatím uznesenia č.22/16. 

V uznesení MZ schválilo poskytnutie účelovo viazaných zúčtovateľných dotácií pre projekty, 

vybrané v pilotnom kole participatívneho rozpočtu. 
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 Starosta MČ B-NM rozpočtovým opatrením č.26 zo dňa 23.04.2014 č.j. 614/2014 

schválil presun finančných prostriedkov bežných výdavkov v sume 25.000,00 € na 

zabezpečenie úhrad výdavkov, spojených s participatívnym rozpočtom. Uvedené prostriedky 

boli poskytnuté z dôvodu nemožnosti čerpania prostriedkov z kapitálových výdavkov, nakoľko  

projekty participatívneho rozpočtu nemali charakter kapitálových výdavkov, ktoré boli v rámci 

rozpočtu schválené na ich realizáciu. 

 

 Starosta MČ B-NM predložil na rokovanie mimoriadneho MZ MČ B-NM, ktoré sa  

konalo dňa 26.06.2014 materiál „Návrh financovania a spôsob riešenia Kancelárie pre 

participáciu verejnosti na II. polrok 2014“. V materiáli v súlade so schválenou činnosťou 

Kancelárie pre participáciu verejnosti na II. polrok 2014 požiadal MZ MČ B-NM o úpravu 

rozpočtu MČ B-NM o 13.833,00 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté na dohody 

o pracovnej činnosti s odvodmi pre pracovníkov kancelárie na druhý polrok 2014. MZ MČ         

B-NM uznesením č.7MMZ/18 presun finančných prostriedkov schválilo.   

 

 V záverečnom účte za rok 2014, predloženom na rokovanie MZ MČ B-NM dňa 

30.06.2015, nie je spracované vyhodnotenie Participatívneho rozpočtu za rok 2014. Je len 

konštatované, že sa nepoužili schválené kapitálové výdavky vo výške 20.000,00 € na projekty 

participatívneho rozpočtu. Výdavky na participáciu boli vyhodnotené spolu s ostatnými 

výdavkami programu „Všeobecné verejné služby - Správa obecného úradu“ jednou sumou 

bez možnosti identifikácie jednotlivých prvkov.  

 

 Na 2. zasadnutie MZ MČ B-NM, konané dňa 17.02.2015, predložil starosta MČ B-NM 

materiál „Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu, informovanie o realizácii projektov 

participatívneho rozpočtu pre rok 2014 a o procese participatívneho rozpočtu pre rok 2015“. 

V správe je vyhodnotených 11 víťazných projektov, schválených na realizáciu v roku 2014, 

prerokovaných na 22. zasadnutí MZ MČ B-NM, konanom dňa 03.06.2014. Z 11 projektov sa 

jeden projekt nerealizoval, a to projekt „Zeleninovo“ a štyri projekty budú dokončené v roku 

2015. Na realizáciu boli použité finančné prostriedky v sume 25.743,00 €. Na realizáciu 

projektov na rok 2015 je v správe len popísaný postup na prijímanie projektov. MZ MČ B-NM 

uznesením č.02/16 správu zobralo na vedomie.   

 

 Na 5. zasadnutí MZ MČ B-NM, konanom dňa 29.04.2015, bol schválený rozpočet MČ 

B-NM na rok 2015. V rozpočte bežných výdavkov boli zapracované finančné prostriedky pre 

participatívny rozpočet, t.j. na výdavky spojené s prerokovaním plánovaných aktivít 

a výdavkami na projekty v čiastke 35.000,00 €. V kapitálových výdavkoch bolo odsúhlasených 

200.000,00 €, o ktorých použití budú rozhodovať obyvatelia mestskej časti prostredníctvom 

mechanizmu participatívneho rozpočtu. V rozpise výdavkov rozpočtu podľa stredísk je pre 

stredisko 0030 – participatívny rozpočet - plánovaných 192.800,00 € na odmeny, príspevky 

a odvody poistného a 7.700,00 € pre všeobecné služby, cestovné náhrady a pod.. MZ MČ B-

NM uznesením č.,05/03 rozpočet MČ B-NM na rok 2015 schválilo.  

 

 Na tom istom zasadnutí MZ MČ B-NM bol predložený starostom mestskej časti v rámci 

bodu „Informačné materiály“ materiál „ Informácia o výsledkoch rozhodovania o projektoch 

a zadaniach participatívneho rozpočtu 2015 pre mestskú časť Bratislava – Nové Mesto“. 

V materiáli sú predložené výsledné projekty, ktoré vznikli z predložených podnetov a nápadov, 

ktoré sa zbierali počas verejných stretnutí, konzultácií a z dotazníkov. Celkovo bolo podaných 

25 celoplošných návrhov, z ktorých bolo 17 vybraných ako občianske projekty a 8 zadaní bolo 

vybraných pre riešenie, ktoré zabezpečí MÚ B-NM. Na procese výberu projektov sa podieľalo 

formou odovzdaných hlasovacích lístkov 2.440 občanov, formou hlasovania na internete 1.429 
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občanov a fyzicky na úrade 1.011 občanov. Nakoľko bola pre participáciu vyčlenená suma 

35.000,00 €, bolo na realizáciu vybraných 10 projektov, a to : 

- Cyklostojany                                                                 - náklady  1.575,00 € 

- Prevencia sociálnej izolácie osamelých seniorov II      -     -//-      2.880,00 € 

- Ako bývať krásnozdravšie                                             -     -//-     4.000,00 € 

- Gaudiho dieľňa II                                                           -     -//-      4.000,00 € 

- Rodinné centrum Kramárik                                            -     -//-     4.320,00 € 

- Trh na Kramároch                                                          -     -//-      3.900,00 € 

- Revitalizácia veliteľskej delostreleckej kaverny             -     -//-      4.986,00 € 

- Obnova vinice a mobilná záhrada Pionierska                -     -//-      4.150,00 €  

- Cyklotrasa Transsibirska magistrála                              -     -//-       5.000,00 € 

- Rekonštrukcia toaliet v športovej hale na Pionierskej    -     -//-       3.000,00 € 

               Spolu :                                                                                                37.811,00 € 

  

Zadania pre zabezpečenie MÚ B-NM : 

- Oprava chodníkov 

- Cyklotrasy 

- Starostlivosť o stromy a ich ďalšia výsadba 

- Zariadenie opatrovateľskej služby 

- Bezbariérovosť 

- Toalety na Trnavskom mýte 

- Venčisko 

- Lezecký múr na Kuchajde 

 

 Kontrolou predložených dokladov participatívneho rozpočtu bolo zistené, že v roku 

2015 boli zrealizované projekty : 

-  Ako bývať krásnozdravšie – Súkromná ZŠ Waldorfská                     -  4.000,00 €  

-  Vinohrad, obnova vinice a mobilná záhrada Pionierska - OZ Vnútroblok    -  4.150,00 € 

-  Cyklostojany - OZ Cyklostojany                                                                   -  1.575,00 € 

-  Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí (3.280 € plán)   -  2.880,00 € 

-  Revitalizácia veliteľskej delostreleckej kaverny - OZ BUNKRE                    -  4.986,00 €  

 

Nový projekt : 

- Mullti-kulti Dimitrovka – Únia vietnamských žien na Slovenská                     -  4.480,00 € 

 

Nevyhodnotené ostali : 

- Gaudiho dieľňa II                                                                                        -  4.000,00 € 

- Rodinné centrum Kramárik                                                                   -  4.320,00 € 

- Trh na Kramároch                                                                                -  3.900,00 € 

- Cyklotrasa Transsibirska magistrála                                                              -  5.000,00 € 

- Rekonštrukcia toaliet v športovej hale na Pionierskej                                    -  3.000,00 € 

 

Na 7. zasadnutie MZ MČ B-NM, konanom dňa 16.06.2015, starosta MČ B-NM predložil 

na schválenie materiál : 

„Správa o vyúčtovaní nákladov, spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho 

rozpočtu, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č.21/21.1 zo dňa 15.04.2014“. V správe sú 

popísané projekty, na ktorých pracujú pracovníci kancelárie pre participáciu, a to : 

- Projekt Škultétyho  

- Vnútroblok Americká – Račianska 

- Ihrisko Ladzianskeho 

-  
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Spolupodieľajú sa na participácii plánovania verejných priestorov : 

- Územie bývalého cykloštadióna 

- Plánovanie Ľudového námestia 

- Plánovanie Vlárska – Rozvodná 

- Plánovanie Bellova 

Po prerokovaní MZ MČ B-NM prijalo uznesenie č. 07/11, ktorým materiál nezískal dostatočný 

počet hlasov.  

 

 Na 9. zasadnutie MZ MČ B-NM, konanom dňa 13.10.2015, predložil starosta MČ          

B-NM materiál : „Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu verejnosti za obdobie marec – 

september 2015“, v ktorej je popísané plnenie jednotlivých schválených projektov na rok 2015 

spolu s čerpaním finančných prostriedkov k 13.10.2015. Z 10 schválených projektov bolo 

zrealizovaných 5 projektov a 5 projektov bolo v procese realizácie. V správe sú popísané nové 

projekty, na príprave ktorých sa pracovníci kancelárie podieľali. Zároveň boli oznámené nové 

projekty na realizáciu v roku 2016, o  príprave ktorých sa rokuje na verejných zhromaždeniach. 

Po prerokovaní správy MZ MČ B-NM prijalo uznesenie č.09/35, ktorým správu zobralo na 

vedomie.  

  

 Na 10. zasadnutí MZ MČ B-NM, konanom dňa 15.12.2015, bol schválený uznesením 

č.10/06 rozpočet MČ B-NM na rok 2016. V rozpočte bežných výdavkov boli zapracované 

finančné prostriedky pre participatívny rozpočet, t. j. na výdavky spojené s prerokovaním 

plánovaných aktivít v sume 10.000,00 € a výdavky na projekty v čiastke 50.000,00 €. 

V kapitálových výdavkoch bolo v rámci prvku „Rozvoj obcí“ odsúhlasených 200.000,00 €, 

o ktorých použití budú rozhodovať obyvatelia mestskej časti prostredníctvom mechanizmu 

participatívneho rozpočtu. V rozpise výdavkov rozpočtu podľa stredísk je pre stredisko 0030 – 

participatívny rozpočet plánovaných položkovite na všeobecný materiál 3.000,00 €, na nájom 

2.000,00 €, na konkurzy a súťaže 1.500,00 € a všeobecné služby 3.500,00 €. Výdavky na 

odmeny, príspevky a odvody poistného pracovníkov Kancelárie pre participáciu verejnosti sú 

zahrnuté v programe „Všeobecné verejné služby – Správa obecného úradu“.   

 

 Na 12. zasadnutie MZ MČ B-NM, ktoré sa konalo dňa 26.04.2016, bol starostom 

mestskej časti predložený materiál „Informácia o výsledkoch rozhodovania o projektoch 

a zadaniach participatívneho rozpočtu 2016 pre mestskú časť Bratislava – Nové Mesto“. 

V materiáli je konštatované, že do prípravy participatívneho rozpočtu na rok 2016 sa zapojilo 

300 občanov formou účasti na verejnej prezentácii a formou vyplnenia dotazníkov. Na 

verejnom zvažovaní projektov a následnom verejnom hlasovaní o projektoch bolo z 18 

navrhnutých projektov vybraných vzhľadom na výšku vyčlenenej sumy na realizáciu 11 

projektov.  

 

Vybrané projekty : 

 

- Cyklodielňa                                                                       -      náklady -  2.565,00 € 

- Oprava osvetlenia vnútrobloku, parčík Kominárska          -        -//-      -     384,00 € 

- Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí III. -        -//-      -  3.280,00 € 

- Komunitné centrum Koliba                                                -        -//-      -  5.000,00 € 

- Zvedavé deti, RC Kramárik                                               -        -//-      -  5.000,00 € 

- Vizualizácia revitalizácie ihriska Skalka                 -        -//-      -   4.100,00 € 

- Mladá zóna Koliba                                                             -        -//-      -  5.000,00 € 

- Aktívny Kramárčan                                                           -        -//-      -  3.160,00 € 

- Ihrisko pre každého – parčík Americká – Račianska        -        -//-      -   5.000,00 € 

- Vzdelávací a osvetový systém dopravnej výchovy           -        -//-      -   2.728,00 € 
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- Spolu pre komunitu                                                           -        -//-      -   4.955,00 € 

 Spolu :                                                                                                            41.172,00 € 

 

Zadania pre realizáciu MÚ B-NM : 

 

- Zeleň – starostlivosť a výsadba 

- Oprava chodníkov 

- Cyklistika – cyklotrasy a celková podpora 

- Ľudia bez domova 

- Predchádzanie vzniku komunálnych odpadov 

- Zariadenie opatrovateľskej služby 

- Transparentná samospráva 

- Vnútrobloky 

 

Materiál bol z rokovania MZ stiahnutý - poslanci o materiáli nerokovali. 

 

 Dňa 14.06.2016 na 13. zasadnutí MZ MČ B-NM bol prerokovaný a uznesením č.13/12 

schválený „Záverečný účet MČ B-NM za rok 2015“. V uvedenom materiáli nie sú vyhodnotené 

poskytnuté finančné prostriedky na participáciu verejnosti. Sú zahrnuté v programe 

„Všeobecné verejné služby - Správa obecného úradu“ jednou sumou bez možnosti 

identifikácie jednotlivých prvkov. Poslancom nebola poskytnutá informácia o čerpaní 

finančných prostriedkov na realizáciu jednotlivých projektov, odsúhlasených v návrhu 

participatívneho rozpočtu na rok 2015. 

 

 Na 13. zasadnutí MZ MČ B-NM v bode 29 bola prerokovaná starostom MČ B-NM 

predložená „Správa o výsledkoch rozhodovania o projektoch a zadaniach participatívneho 

rozpočtu 2016 pre mestskú časť Bratislava – Nové Mesto, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM 

č.21/21.1 zo dňa 15.4.214“. V správe je prepísaný materiál, predložený na 12. zasadnutí MZ 

MČ B-NM, ktoré sa konalo dňa 26.04.2016 ako „informácia“. MZ MČ B-NM uznesením 13/29 

zobralo správu na vedomie. 

 Na uvedenom zasadnutí MZ MČ B-NM starosta MČ B-NM predložil materiál „Správa 

o vyúčtovaní nákladov, spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu 

z roku 2015, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č.21/21.1 zo dňa 15.4.2014“. V predloženej 

správe sú vyhodnotené schválené projekty pre participáciu z roku 2015. zrealizované boli :  

 

- Cyklostojany                                                  - náklady 1.575,00 € 

- Prevencia sociálnej izolácie osamelých seniorov II -     -//-      2.880,00 € 

- Ako bývať krásnozdravšie                                   -     -//-      4.000,00 € 

- Gaudiho dieľňa II                                                     -     -//-      4.000,00 € 

- Rodinné centrum Kramárik                                       -     -//-      4.320,00 € 

- Revitalizácia veliteľskej delostreleckej kaverny        -     -//-      4.986,00 € 

- Obnova vinice a mobilná záhrada Pionierska          -     -//-      4.150,00 €  

- Rekonštrukcia toaliet v š.h.  na Pionierskej     -     -//-       3.000,00 € 

 Navyše bol vyhodnotený zrealizovaný projekt: 

 Kolibská olympiáda 2015       -    -//-        2.189,00 € 

                Spolu :                                                         31.100,00 € 

 

Nezrealizovaný bol projekt: 

- Trh na Kramároch s predpokladanými nákladmi 3.900,00 € 

      Schválený projekt 
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- Cyklotrasa Transsibirska magistrála s predpokladanými nákladmi 5.000,00 € bol zrealizovaný 

v rámci vyvolanej investície Škultétyho (Rezidencia pri mýte) s realizačnými nákladmi vo výške 

4.170,00 € 

Ďalej v správe sú popísané jednotlivé zadania, na ktorých sa kancelária spolu s ostatnými 

oddeleniami MÚ B-NM podieľa. 

Ako ďalšie sú vyhodnotené náklady na mzdy a odvody poistného pre Kanceláriu pre 

participáciu verejnosti za rok 2015 vo výške 33.581,64 € a ostatné náklady /propagačné 

materiály, mobilný telefón, prenájom na verejné stretnutia a administratívne náklady/ vo výške  

3.273,09 €.  

MZ MČ B-NM uznesením č.13/30 správu zobralo na vedomie. 

 

 Starosta MČ B-NM predložil na 15. zasadnutie MZ MČ B-NM, konané dňa 08.11.2016, 

materiál „Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu k 14.9.2016, plnenie uznesenia MZ MČ 

B-NM č.21/21.1 zo dňa 15.4.2014“. V správe je popísaný mechanizmus schvaľovania 

participatívneho rozpočtu a správa o realizácii projektov participatívneho rozpočtu 2016 

s určením ich cieľa a stavom realizácie. Mechanizmus schvaľovania participatívneho rozpočtu 

bol schválený uznesením č.22/16 dňa 03.06.2014. 

Po otvorení bodu programu starostom MČ bola otvorená diskusia, v ktorej poslanci namietali 

nespracovanie nového mechanizmu schvaľovania participatívneho rozpočtu. Poukázali na 

diskusiu o určitých nových metódach a novom vylepšenom mechanizme participatívneho 

rozpočtu. Po diskusii starosta MČ, ako predkladateľ, materiál stiahol z rokovania MZ s tým, že 

budú spracované nové pravidlá participatívneho rozpočtu a predložené na schválenie MZ.   

 

 Na 16. zasadnutie MZ MČ B-NM, ktoré sa konalo dňa 16.12.2016, bol predložený 

a uznesením č.16/07 schválený rozpočet MČ B-NM na rok 2017.V rozpočte sú schválené 

bežné výdavky v programe „Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ“ pre participatívny 

rozpočet vo výške 59.490,00 €, z toho 49.490,00 € na projekty a 10.000,00 € na zabezpečenie 

chodu kancelárie participatívneho rozpočtu /všeobecný materiál, všeobecné služby, nájomné, 

zabezpečenie akcií/. V kapitálových výdavkoch sú schválené finančné prostriedky vo výške 

260.000,00 €, a to na : 

 

-  Cyklotrasy                                                 -  100.000,00 € 

-  Robotnícka – Plzenská vnútroblok            -     10.000,00 € 

-  Kramáre – vnútrobloky                              -      10.000,00 € 

-  Knižnica Jeséniova                                    -      15.000,00 € 

-  Polievacie vozidlo EKO-podnik VPS          -  110.000,00 € 

-  Zariadenie opatrovateľskej služby Česká   -     15.000,00 € 

 

Dňa 11.04.2017 sa konalo 18. zasadnutie MZ MČ B-NM, na ktoré poslanec MČ B-NM 

JUDr. Richard Mikulec spolu s pracovníkmi Kancelárie pre participáciu predložili spracovaný 

materiál „Pravidlá participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto“. Príprava 

a priebeh realizácie participatívneho rozpočtu v rokoch 2015 a 2016 poukázal na skutočnosť, 

že mechanizmus schvaľovania participatívneho rozpočtu, schválený uznesením č.22/16 dňa 

03.06.2014, je pre ďalšie pokračovanie procesu participatívneho rozpočtu nedostačujúci. 

Preto po diskusiách s verejnosťou a poslancami miestneho zastupiteľstva bol spracovaný 

materiál, ktorý precíznejšie opisuje jednotlivé procesy a kompetencie verejnosti, miestneho 

úradu a miestneho zastupiteľstva. Materiál v úvode popisuje východiská a ciele 

participatívneho rozpočtu. V ďalšej stati „Aktéri“ popisuje postavenie, vlastnú rolu a špecifické 

funkcie pri tvorbe a schvaľovaní návrhov a zadaní, či už občanov, Kancelárie pre participáciu, 

oddelení Miestneho úradu a postavenie Miestneho zastupiteľstva. Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje v rozpočte na príslušný rok objem finančných prostriedkov vyčlenených na realizáciu 
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projektov a zadaní a schvaľuje vybraný balík projektov a zadaní, ktoré sa budú realizovať. 

V stati „Procesy“ sú popísané jednotlivé fázy zbierania, spracovania a následnej prípravy 

projektov a zadaní. Hlavná zmena je v príprave projektov, ktorá trvá dva roky, keď v prvom 

roku prebieha výber projektov a zadaní, ktorý končí rozhodovacou fázou. V druhom roku 

prebieha realizácia projektov a zadaní, ktoré v rozhodovacej fáze získali dostatočnú podporu 

od občanov. Po skončení realizácií nasleduje hodnotenie realizácií a procesov. Súčasťou 

materiálu sú spracované dokumenty súvisiace s prípravou, zberom, schvaľovaním, 

distribúciou a vyhodnotením jednotlivých projektov a zadaní. V závere je konštatované, že rok 

2017 je rokom prechodným pre realizáciu participatívneho rozpočtu. MZ MČ B-NM prijatím 

uznesenia č.18/12 schválilo „Pravidlá participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto“ bez pripomienok. 

 

 Dňa 13.06.2017 na 19. zasadnutí MZ MČ B-NM bol prerokovaný a uznesením č.19/07 

schválený „Záverečný účet MČ B-NM za rok 2016“. V uvedenom materiáli nie sú vyhodnotené 

poskytnuté finančné prostriedky na participáciu verejnosti. V rozpočte bežných výdavkov na 

rok 2016 boli zapracované finančné prostriedky pre participatívny rozpočet, t. j. na výdavky 

spojené s prerokovaním plánovaných aktivít v sume 10.000,00 € a výdavky na projekty 

v čiastke 50.000,00 €. Bežné výdavky sú zahrnuté v programe „Všeobecné verejné služby – 

Správa obecného úradu“, kde je konštatované, že boli na projekty participačného rozpočtu 

použité finančné prostriedky vo výške 21.944,43 €. Čerpanie kapitálového rozpočtu je 

zahrnuté v programe „Rozvoj obcí“, kde v rámci rozpočtu bolo plánované čerpanie vo výške 

200.000,00 €. Z prostriedkov určených na participačné projekty boli uhradené projektové 

dokumentácie pre cyklotrasy v hodnote 14.556,00 € a strategický dokument rozvoja cyklistickej 

dopravy v mestskej časti v hodnote 5.880,00 €. Zrealizované bolo dopravné značenie na 

Sibírskej ulici v hodnote 2.419,20 €. Z daru od spoločnosti Bavint s.r.o. bolo zrealizované 

zakúpenie a osadenie vonkajších cvičiacich prvkov v hodnote 4.383,00 €. Celkovo boli použité 

finančné prostriedky kapitálového rozpočtu vo výške 27.238,20 €. 

 

 Kontrolou predložených dokladov participatívneho rozpočtu bolo zistené, že v roku 

2016 boli zrealizované projekty : 

-    Cyklodielňa BANM - OZ Ježkove oči                                                    - 

 3.000,00 € 

-    Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí                       -  3.280,00 € 

-    Revitalizácia predzáhradiek na Račianskej ulici                                      - 

 1.790,00 € 

-    Spolu pre komunitu -  OZ Stopa Slovensko                                           - 

 4.955,00 € 

-    Oprava svetla na Kominárskej ulici                                                        -        

384,00 € 

-    Aktívny Kramárčan – OZ Kramárčan – spolu aj s rokom 2017 a 2018  - 

 8.535,43 €   

   Spolu :                                                                                                               21.944,43 € 

 

 Dňa 26.10.2017 sa konalo stretnutie občanov, na ktorom bolo predstavených 11 

občianskych projektov participatívneho rozpočtu. Ďalej bolo predstavených 7 zadaní 

s celomestským významom, zadania s lokálnym významom jednotlivých štvrtí mestskej časti 

a 6 návrhov priorít oblastí, ktorými by sa mal úrad intenzívnejšie zaoberať v roku 2018. 

 

 Na 22.zasadnutí MZ MČ B-NM, konanom dňa 12.12.2017, predložil starosta MČ B-NM 

materiál „Výsledky participatívneho rozpočtu MČ B-NM“. V materiáli je spracovaná informácia 

o hlasovaní občanov o zámeroch participatívneho rozpočtu pre rok 2018, t.j. o občianskych 
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projektoch, zadaniach mestskej časti, zadaniach štvrtí a prioritách, ktoré majú byť financované 

v rozpočtovom roku 2018. Hlasovanie prebehlo podľa nových pravidiel Participatívneho 

rozpočtu schválených MZ MČ B-NM uznesením č.18/12 dňa 11.04.2017. Z 11 predložených 

občianskych projektov bolo vybraných 9 projektov, ktorých súčet nákladov na realizáciu sa 

zmestil do výšky 40.000,00 €, ktoré budú podľa predpokladu určené v rámci rozpočtu MČ B-

NM schválené na realizáciu občianskych projektov participatívneho rozpočtu. 

Vybrané boli projekty : 

- Výsadba stromoradia na Račianskej ulici                                               -  5.000,00 € 

- Pamätné miesto Veľkej vojny – obnova vojenského objektu z 1.svet. vojny -  5.000,00 € 

- Komunitná záhrada pri RC Kramárik                                                       -  3.000,00 €     

- Bezpečne do Gaštanice a knižnice                                                           -  5.000,00 € 

- Pomôžme deťom rozvíjať ich zručnosti                                                     -  5.000,00 € 

- T3 – kultúrny prostriedok                                                                         -  5.000,00 € 

- POzastávka                                                                                              -  3.650,00 € 

- Industriálna minulosť Nového Mesta                                                      -  4.240,00 € 

- Aktívny Kramárčan III.                                                                              -  4.110,00 € 

Splolu :                                                                    40.000,00 € 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Zadania sú vysokonákladové investície nad 5.000,00 €, ktoré vznikajú na základe podnetov 

obyvateľov. Obyvatelia rozhodujú v hlasovaní aj o tom, ktoré z nich budú realizované. 

Hlasovaním boli vybrané zadania mestskej časti : 

- Vyriešiť situáciu Novomestskej tržnice na Trnavskom mýte 

- Revitalizácia Kuchajdy 

- Vytvorenie viacúčelového strediska sociálnych služieb 

 

Hlasovaním v štvrti Hostinského sídliska boli vybrané zadania : 

- Vybudovanie chodníka na ul. Čsl. Parašutistov 

- Rekonštrukcia budovy na Makovického č.4 

 

Hlasovaním v štvrti Kramáre boli vybrané zadania : 

- Revitalizácia verejných priestorov na Višňovej  

- Rekonštrukcia schodísk na sídlisku 

 

Hlasovaním v štvrti Koliba boli vybrané zadania : 

- Revitalizácia parku Bellova 

- Priestor pre bankomat 

 

Hlasovaním v štvrti Teplická, Biely kríž, Dimitrovka, Mierová kolónia boli vybrané zadania : 

- Oprava detského ihriska na sídlisku Mierová kolónia 

- Vytvorenie multifunkčného priestoru pre seniorov 

 

Hlasovaním v štvrti Tehelné pole, Februárka, Sibírska, Pionierska boli vybrané zadania : 

- Multigeneračné športové centrum Pionierska 

- Vybudovanie športoviska na Kominárskej ulici 

 

Hlasovaním o prioritách mestskej časti bolo odporučené zaoberať sa : 

- Skvalitnenie starostlivosti o zeleň v kompetencii mestskej časti 

- Vytvoriť parkovaciu politiku 

- Podpora pre cyklodopravu 

Poslanci MZ MČ B-NM predložený materiál uznesením č.22/10 schválili bez pripomienok. 
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 Na 23. zasadnutie MZ MČ B-NM, ktoré sa konalo dňa 13.02.2018, bol predložený 

a uznesením č.23/07 schválený rozpočet MČ B-NM na rok 2018. V rozpočte sú schválené 

bežné výdavky v programe „Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ“ pre participatívny 

rozpočet vo výške 55.830,00 €, na projekty, na podporu grafitov na Račianskej a Vajnorskej 

ulici (15.000,00 €), na fotoaparát a digitálnu kameru, na web inovácie a aplikácie, na školenia, 

na zabezpečenie chodu kancelárie participatívneho rozpočtu (všeobecný materiál, všeobecné 

služby, nájomné, zabezpečenie akcií). V kapitálových výdavkoch v programe „Bývanie 

a občianska vybavenosť, rozvoj MČ“ je pre participatívny rozpočet naplánovaných    

511.000,00 €, a to na : 

- Viacúčelové stredisko sociálnych služieb                                        -   20.000,00 € 

- Vybudovanie letnej čitárne Jeséniova                                          -   10.000,00 € 

- Športovisko Kramáre                                                                      -   22.000,00 € 

- Športovisko Kramáre                                                                         -   70.000,00 € 

- Konská železnica - kamerový systém, rekonštrukcia, klimatizácia II. -         120.000,00 € 

- Športovisko Pionierska                                                                  -         120.000,00 € 

- Športovisko Pionierska                                                                     -    40.000,00 € 

- Revitalizácia VP Višňová                                                                   -    12.000,00 € 

- Klub mladých Račianska                                                                  -     45.000,00 € 

- Park Rozvodná, Vlárska                                                                 -         2.966,00 € 

- Park Rozvodná, Vlárska                                                                 -     49.034,00 € 

 

Dňa 12.06.2018 na 26. zasadnutí MZ MČ B-NM bol prerokovaný a uznesením č.26/09 

schválený „Záverečný účet MČ B-NM za rok 2017“. Vo vyhodnotení bežných výdavkov 

rozpočtu je konštatované, že v programe „Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ“ sú pre 

participatívny rozpočet použité finančné prostriedky vo výške 35.298,72 €. Z nich bolo na 

realizáciu projektov uhradených 17.958,41 €, na nákup všeobecného materiálu bolo použitých 

161,64 €, na všeobecné a špeciálne služby bolo použitých 17.018,67 €, na prenájom 

miestností bolo použitých 160,00 €. Kancelária pre participáciu zabezpečila realizáciu 

občianskych projektov :  

- EDUDRAMA – hráme sa na život 

- AMESOVA IZBA – Malé múzeum kognitívnych ilúzií 

- MULTIFUNKČNÝ PRIESTOR A KINO v knižnici Nobelova 30 

- NOVOMESTSKÉ POKLADY – almanach starších autorov tvoriacich v MČ B-NM 

- ABY MESTO PREKVITALO 

- DOPRAVNÉ IHRISKO – MŠ Letná 

- AKTÍVNY KRAMÁRČAN II 

- T3 – Kultúrny prostriedok 

- MESTSKÉ VČELY 

 

V rámci kapitálových výdavkov bolo použitých 40.848,38 € na realizáciu cyklotrás, a to : 

- projektová dokumentácia pre projektový zámer Cyklistická radiála Bajkalská – 

Tomášikova 

- projektová dokumentácia - Technická štúdia pre vybudovanie mestského cyklistického 

okruhu 

- dopravné značenie Cyklotrasa Sibírska ulica 

- projektová dokumentácia - Štúdia riešenia Križovanie bodového systému Turbínova – 

Vajnorská 

- projektová dokumentácia - Zmapovanie súčasného stavu a návrh riešení procyklistického 

mobiliáru na území MČ B-NM 

- dodanie a osadenie zvislého dopravného značenia na cyklochodníkoch 
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- projektová dokumentácia - Technická správa zhotovenia a uchytenia stojanov, úprava 

technického výkresu cyklistických stojanov 

- návrh a výroba 3 ks dopravných infotabúľ 

- obnova zvislého dopravného značenia na komunikáciách v MČ B-NM 

V rámci rozpočtových opatrení starostu MČ B-NM boli v marci 2017 zrealizované dve 

opatrenia, a to presun BV na projekt „Novomestské poklady“ vo výške 4.990,00 € a presun BV 

na projekt „Knižnica“ vo výške 4.091,00 €. V septembri 2017 bolo pre Kanceláriu 

participatívneho rozpočtu realizované opatrenie, a to presun BV na interiérové vybavenie vo 

výške 8.500,00 €.    

 

 Kontrolou predložených dokladov participatívneho rozpočtu bolo zistené, že v roku 

2017 boli zrealizované projekty : 

– Novomestské poklady                                                                  -  4.990,00 € 

– Aby mesto prekvitalo                                                            -  3.500,00 € 

– Edudrama - hráme sa na život                                                    -  4.020,00 € 

– Aktívny Kramárčan                                                                          -      548,41 € 

– Amesova izba - malé múzeum kognitívnych ilúzií                              -  4.900,00 €              
 

Na 5. zasadnutí MZ MČ B-NM, ktoré sa konalo dňa 07.05.2019, bol predložený 

a uznesením č.05/07 schválený rozpočet MČ B-NM na rok 2019. V rozpočte sú schválené 

bežné výdavky v programe „Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ“ pre participatívny 

rozpočet vo výške 63.150,00 €. Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby vo výške 

23.150,00 €, a to na nákup skladacieho a prenosného mobiliáru, na zabezpečenie verejných 

stretnutí, vytvorenie nového webu participácie a zakúpenie, resp. vytvorenie aplikácie, 

pomocou ktorej sa bude môcť hlasovať pri výbere projektov, tlač hlasovacích lístkov a rôznych 

podkladových materiálov pre verejné stretnutia a participatívne plánovanie, graficky 

spracovaný vizuál participácie MČ B-NM, prenájom priestorov a pod.. Pre zabezpečenie 

realizácie vybraných občianskych projektov je pomocou bežného transferu určených 

40.000,00 €. Pre realizáciu kapitálových výdavkov participatívneho rozpočtu neboli vyčlenené 

žiadne finančné prostriedky. 

 

Na 8. zasadnutí MZ MČ B-NM, ktoré sa konalo dňa 25.06.2019, bol prerokovaný 

a uznesením č.08/07 schválený „Záverečný účet MČ B-NM za rok 2018“. Vo 

vyhodnotení bežných výdavkov rozpočtu je v programe „Bývanie a občianska vybavenosť, 

rozvoj MČ“ konštatované, že pre participatívny rozpočet boli použité finančné prostriedky vo 

výške 28.895,53 €. Z nich bolo na všeobecný materiál, nájomné, všeobecné služby                       

a občerstvenie použitých 2.664,97 € a na realizáciu občianskych projektov 26.230,56 €. 

Realizované boli projekty :  

- Výsadba stromoradia na Račianskej ulici                                                      

- Pamätné miesto Veľkej vojny – obnova vojenského objektu z 1.svet. vojny  

- Bezpečne do Gaštanice a knižnice                                                                  

- T3 – kultúrny prostriedok                                                                                  

- Industriálna minulosť Nového Mesta                                                                

- Aktívny Kramárčan III.                                                                                      

 

Nezrealizované boli : 

- Komunitná záhrada pri RC Kramárik       

- Pomôžme deťom rozvíjať ich zručnosti    

- POzastávka  
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Kontrolou predložených dokladov participatívneho rozpočtu bolo zistené, že v roku 2018 boli 

zrealizované projekty : 

- T3 – kultúrny prostriedok                                                                              

- Revitalizácia stromoradia na Račianskej ulici                                               

- Aktívny Kramárčan III                                                                                       

 

Vyhodnotením kapitálových výdavkov rozpočtu vyplýva, že na realizáciu zadaní mestskej časti 

v programe „Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ“ v roku 2018 neboli použité žiadne 

finančné prostriedky. 

 

Dňa 04.02.2020 bol na 13. zasadnutie MZ MČ B-NM predložený a uznesením č.13/04 

schválený rozpočet MČ B-NM na rok 2020. V programe „Bývanie a občianska vybavenosť, 

rozvoj MČ“ je v rámci bežných výdavkov určená suma 52.300,00 € pre participatívny rozpočet, 

bez rozpisu ich použitia. V rámci kapitálových výdavkov pre participatívny rozpočet nie sú 

vyčlenené žiadne finančné prostriedky.   

 

 Dňa 30.06.2020 bol na 17. zasadnutie MZ MČ B-NM starostom MČ B-NM predložený 

a uznesením č.17/26 schválený materiál „Výsledky participatívneho rozpočtu MČ B-NM“. 

V materiáli je konštatované, že na základe schváleného rozpočtu MČ B-NM, uznesením 

č.13/04 zo dňa 04.02.2020, boli na realizáciu občianskych projektov participatívneho rozpočtu 

na rok 2020 určené finančné prostriedky vo výške 40.000,00 €. Podľa pravidiel a na základe 

celkových výsledkov hlasovania boli vybrané nasledovné občianske projekty : 

- Stromoradie na Račianskej ulici                                                                  -  5.000,00 € 

- Lepšia cyklodoprava pre Nové Mesto                                                            -  4.900,00 € 

- Vinohrady a mobilná záhrada pre všetkých                                                   -  5.000,00 € 

- Brána do karpatských viníc                                                                            -  4.570,00 € 

- Hravé ihrisko                                                                                                  -  5.000,00 € 

- Vonkajšie učebne telesnej výchovy a pestovateľských prác MŠ na Revíne  -  5.000,00 € 

- Workoutové ihrisko - park na Račianskom mýte                                            -  5.000,00 € 

- Revitalizácia povrchu ihriska v MŠ Cádrova                                                  -  5.000,00 € 

 

Na 17. zasadnutí MZ MČ B-NM, ktoré sa konalo dňa 30.06.2020, bol prerokovaný 

a uznesením č.17/09 schválený „Záverečný účet MČ B-NM za rok 2019“. Vo 

vyhodnotení bežných výdavkoch rozpočtu je v programe „Bývanie a občianska vybavenosť, 

rozvoj MČ“ konštatované, že pre participatívny rozpočet boli použité finančné prostriedky vo 

výške 39.267,57 €. Z nich bolo na všeobecný materiál, prenájom priestorov, konkurzy 

a súťaže, propagáciu, reklamu, inzerciu a tlač materiálov a grafiku čerpaných 8.321,82 € a na 

realizáciu občianskych projektov 30.945,75 €. Celkovo bolo poskytnutých 9 dotácií, z toho sa 

jedna v celej výške vrátila a z piatich dotácii sa vrátil zostatok nepoužitých finančných 

prostriedkov. Jeden projekt (Kvety zbližujú) sa realizoval prostredníctvom úradu. Zrealizované 

boli občianske projekty :  

- T3 - kultúrny prostriedok 

- Komunitné recyklačné centrum 

- Nová agora 

- Náučný chodník Rősslerov lom a prieskum verejnej mienky na ochranu bratislavskej 

prírody  

- Divadlo inak - Soboty pre deti v EDUdrama 

- Adventný víkend 

- Veda pre všetkých 

- Detské ihrisko pre deti ZŠ a komunitu školy na Riazanskej ulici 

- Kvety zbližujú 
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V rámci kapitálových výdavkov neboli čerpané žiadne finančné prostriedky. 

Na 20. zasadnutí MZ MČ B-NM, ktoré sa konalo dňa 20.01.2021, bol prerokovaný 

a uznesením č.20/04 schválený rozpočet MČ B-NM na rok 2021. V rozpočte sú v rámci 

bežných výdavkov programu „Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ“ schválené 

finančné prostriedky vo výške 36.200,00 € bez rozpisu na jednotlivé prvky rozpočtu. 

V kapitálových výdavkoch sú finančné prostriedky vo výške 9.200,00 € určené na financovanie 

realizácie Workoutového ihriska na Račianskom mýte vo výške 5.000,00 € a na multifunkčné 

ihrisko MŠ Na Revíne vo výške 4.200,00 €. 

 Na 28. zasadnutí MZ MČ B-NM, konanom dňa 08.06.2021, bol prerokovaný 

a uznesením č.28/04 schválený Záverečný účet MČ B-NM za rok 2020. V rámci bežných 

výdavkov programu „Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ“ boli použité finančné 

prostriedky vo výške 590,00 €, a to na PTC – Web inovácie a aplikácie a PTC tlač materiálov 

a grafika. Na realizáciu občianskych projektov neboli vzhľadom na situáciu v súvislosti 

s pandémiou koronavírusu COVID-19 použité žiadne finančné prostriedky. Tak isto 

v kapitálových výdavkoch neboli použité žiadne finančné prostriedky. 

Na 34. zasadnutí MZ MČ B-NM, ktoré sa konalo dňa 21.12.2021, bol prerokovaný 

a uznesením č.34/04 schválený rozpočet MČ B-NM na rok 2022. V rozpočte bežných 

výdavkov a aj v rozpočte kapitálových výdavkov nie sú pre participatívny rozpočet vyčlenené 

žiadne finančné prostriedky.    

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto je jednou z prvých slovenských samospráv, ktoré 

zaviedli mechanizmus participatívneho rozpočtu ako stabilnú súčasť samosprávnych procesov 

a tým umožnili občanom MČ B-NM sa zapájať do verejného života. Pravidlá pariticpatívneho 

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto /ďalej len „Pravidlá“/ boli schválené Miestnym 

zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 11.04.2017, kedy nadobudli 

účinnosť.  

 

Podľa „Pravidiel“- časti 5. o prechodnom období, bol rok 2017 prechodným obdobím 

participatívneho rozpočtu /ďalej len PR/: „Keďže celková finančná suma, ktorú žiadajú projekty, 

ktorých príprava začala v roku 2016 a ktoré sú realizovateľné v roku 2017, nepresahuje 

celkovú sumu, vyčlenenú na projekty PR v rozpočte MČ na rok 2017, nebude pre tieto projekty 

realizovaná kvantitatívna rozhodovacia fáza a po kvalitatívnej fáze budú  financované priamo 

z prostriedkov na projekty PR. Proces pre rok 2018 prebehne v roku 2017 podľa týchto 

pravidiel PR“.   

 

 

K bodu 1/ 

  

Miestne zastupiteľstvo MČ B-NM pre rok 2018 schválilo dňa 12.12.2017 občianske 

projekty participatívneho rozpočtu B-NM. Podľa dôvodovej správy k predloženému materiálu 

„Výsledky participatívneho rozpočtu MČ B-NM“, hlasovanie o zámeroch participatívneho 

rozpočtu pre rok 2018, t.j. občianskych projektoch, zadaniach MČ, zadaniach štvrtí 

a prioritách, prebehlo podľa nových Pravidiel participatívneho rozpočtu /schválených MZ MČ 

B-NM uznesením č.18/12 dňa 11.04.2017/. 

 Rozhodovací proces pre občianske projekty prebiehal  verejným zvažovaním o prínose 

projektov za účasti koordinátorov v zasadačke MÚ B-NM /09.11.2017-prezenčka/, fyzickým 

hlasovaním prostredníctvom hlasovacích lístkov na 14 hlasovacích miestach v MČ B-NM 

/02.11.-13.11.2017 - 1.075 osôb odovzdalo 1.074 platných hlasovacích lístkov/ a internetovým 

hlasovaním na webovom sídle participácie /02.11.-16.11.2017 - 569 osôb platne vyplnilo 
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hlasovacie elektronické formuláre/. Na základe výsledkov hlasovania o občianskych 

projektoch /%vážený výsledok/ bolo zostavenie poradie úspešnosti. 

 Zdroje určené na občianske projekty boli v participatívnom rozpočte vymedzené 

v objeme 40.000,00 €. Podľa pravidiel na základe celkových výsledkov hlasovania by malo byť 

financovaných 8-9 projektov /náklady na realizáciu prvých deviatich projektov boli v objeme 

40.830,00 €/: Výsadba stromoradia na Račianskej ulici, Pamätné miesto Veľkej vojny-obnova 

vojenského objektu z 1.svetovej vojny, Komunitná záhrada pri RC Kramárik, Bezpečne do 

Gaštanice a knižnice, Pomôžme deťom rozvíjať ich zručnosti, T3-kultúrny prostriedok, 

POzastávka, Industrálna minulosť Nového Mesta. Predkladatelia deviateho projektu - Aktívny 

Kramárčan III. s požadovanými nákladmi na realizáciu 4.940,00 € si zvyšných 830,00 € 

zaobstaral z iných zdrojov. 

 Podľa pravidiel participácie každý hlasujúci musel udeliť 3 hlasy /MČ/ a 2 hlasy /štvrte/. 

Do rozpočtu MČ B-NM pre rok 2018  boli zahrnuté minimálne prvé tri zadania v poradí podľa 

dosiahnutého počtu hlasov pre zadania mestskej časti. Boli úspešné projekty: Vyriešiť situáciu 

Novomestskej tržnice na Trnavskom mýte, Revitalizácia Kuchajdy, Vytvorenie viacúčelového 

strediska sociálnych služieb. Pre zadania štvrtí hlasujúci museli prideliť 2 hlasy. Do rozpočtu 

MČ B-NM pre rok 2018 boli zahrnuté v štvrti Hostinského sídlisko, Ľudová štvrť a Zátišie: 

Vybudovanie chodníka na ulici Čsl.parašutistov, Rekonštrukcia budovy na Makovického č.4, 

v štvrti Kramáre: Revitalizácia verejných priestorov na Višňovej a Rekonštrukcia schodísk na 

sídlisku, v štvrti Koliba: Revitalizácia parku Bellova, Priestor pre bankomat, v štvrti Teplická, 

Biely kríž, Dimitrovka, Mierová kolónia: Oprava detského ihriska na sídlisku Mierová kolónia, 

Vytvorenie multifunkčného priestoru pre seniorov, v štvrti Tehelné pole, Februárka, Sibírska, 

Pionierska: Multigeneračné športové centrum Pionierska, Vybudovanie športoviska na 

Kominárskej ulici. 

 Hlasovanie o prioritách /ľubovoľný počet hlasov/, ktoré by sa mali stať záväzné pre 

Novomestskú samosprávu v nasledujúcom období, prebiehalo na dvoch úrovniach: určenie 

prioritnej oblasti a určenie rozvojových aktivít v náväznosti na potenciálne zásahy. Z celkového 

počtu 6 priorít najviac hlasov získali projekty: Skvalitnenie starostlivosti o zeleň, Vytvorenie 

parkovacej politiky a Podpora pre cyklodopravu. Z celkového počtu 15 potenciálnych zadaní 

najviac hlasov získali projekty: Vybudovanie nového cestného a pešieho prepojenia medzi 

Kramármi a Kolibou, Stanica Filiálka a Núdzové bývanie pre seniorov. Uvedené priority sú 

podmienené vysporiadaním vlastníckych vzťahov. 

 

 Ku kontrole boli predložené: 

Objednávky OPR 2018: 

Prenájom malej sály 03.05.2018 - 30 € - SK BNM 

Tlač informačných letákov v počte 24.300 ks /farebne/ a 49.400 ks čierno-biele - spolu s DPH 

2.268 € - ONE s.r.o. 

Tlač farebná prezentačných novín v počte 24.000 ks - s DPH 3.485 € - ONE s.r.o. 

Roznos letákov „5 rokov participácie v BANM v počte 35.500 ks - s DPH 600 € - Slovenská 

pošta BIII. 

 Pre rok 2018 bol schválený participatívny rozpočet v objeme 55.830 €, ktorý bol 

upravený na 43.830 €. Skutočné čerpanie bolo realizované v celkovej výške 28.895,53 €. 

Uvedené finančné prostriedky boli čerpané na všeobecný materiál /kancelársky materiál/ vo 

výške 130,95 €, nájomné /prenájom Stredisko kultúry/ 30 €, všeobecné služby /tlačoviny, 

prevoz mat./ 2.472,71 €, občerstvenie 31,31 € a na samotnú realizáciu projektov          

26.230,56 €. Jednalo sa o uvedené projekty: 

 

1.Komunitná záhrada pri RC Kramárik 

MČ B-NM ako poskytovateľ dotácie uzatvorila dňa 15.03.2018 Zmluvu o poskytnutí finančného 

príspevku č.5/2018 /ÚEZ: 87/2018/, na základe žiadosti príjemcu OZ Rodinné centrum 
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Kramárik na podporu projektu „Komunitná záhrada pri RC Kramárik“, ktorá tvorí prílohu 

zmluvy. Poskytnutý finančný príspevok vo výške 3.000 € je účelovo viazaný na realizáciu 

uvedeného projektu, t.j.na vytvorenie komunitnej záhrady v RC Kramárik, na jej propagáciu, 

organizáciu workshopov a honoráre prednášajúcim odborníkom. Príjemca je povinný zúčtovať 

Finančnému a hospodárskemu oddeleniu MÚ B-NM použitie finančného príspevku do  30 dní 

od ukončenia projektu s predložením písomného prehľadu a fotokópie dokladov, 

preukazujúcich použitie príspevku, max. do 10.12.2018. 

 Ku kontrole boli predložené požadované náležitosti, t.j. čestné vyhlásenie štatutárneho 

zástupcu OZ RC Kramárik Mgr.Lucie Gregorovej /dlhy, nedoplatky, konkurz, zákaz nelegálnej 

práce, uvedenie pravdivých údajov/, potvrdenie Štatistického úradu SR o pridelení 

identifikačného čísla, Stanovy OZ RC Kramárik schválené MV SR, potvrdenie o vedení účtu, 

cenová kalkulácia projektu. 

 Na základe schváleného platobného poukazu č.656 zo dňa 03.07.2018 bola na účet 

OZ RC Kramárik zaslaná schválená finančná čiastka, t.j. 3.000 €. 

 Finančné zúčtovanie projektu /14.12.2018/ v celkovej sume 3.065,36 €: 

Faktúry dodávateľov Hornbach, Internet Mall Slovakia, Alza, sk., Tuli. sk., Grossmann, 

/materiál na výrobu itineráru, náradie, zemina, lavičky gril/ Moňok /prednáška/ Darček 

prekvapenie, s.r.o. /prednáška/, Kuskus, s.r.o. /vedenie workshopu/, Lipové kruhy, s.r.o. 

/mimoškolská vzdelávacia činnosť/, Bezobalu,s.r.o. /prednáška/, Szmek, s.r.o. / občerstvenie/ 

Ľubica Švolíková /grafické práce/, vyúčtovanie pokladničných bločkov, výdavkové pokladničné 

doklady.    

 

2.Aktívny Kramárčan 

MČ B-NM ako poskytovateľ dotácie uzatvorila dňa 15.03.2018 Zmluvu o poskytnutí finančného 

príspevku č.4/2018 /ÚEZ: 86/2018/ na základe žiadosti príjemcu OZ Kramárčan na podporu 

projektu  „Aktívny Kramárčan“, ktorá tvorí prílohu zmluvy /podpísaný štatutárny zástupca: 

Ing.Beata Kafková a Mgr.Darina Timková/. Poskytnutý finančný príspevok vo výške 4.110 € je 

účelovo viazaný na realizáciu uvedeného projektu, t.j. na úhradu nájmu spojeného s konaním 

športových a spoločenských aktivít, na úhradu výdavkov spojených s organizáciou športových 

zápasov, powerjogy, zumby a ďalších spoločenských aktivít. Príjemca je povinný zúčtovať 

Finančnému a hospodárskemu oddeleniu MÚ B-NM finančný príspevok do 30 dní od 

ukončenia projektu s predložením písomného prehľadu a fotokópie dokladov, preukazujúcich 

použitie finančného príspevku, max. do 10.12.2018. 

 Ku kontrole neboli predložené požadované náležitosti, t.j. čestné vyhlásenie 

štatutárneho zástupcu OZ Kramárčan /menovanie štatutárneho zástupcu chýba/. Stanovy OZ 

podpísali členovia prípravného výboru /Ostrihoňová, Timková, Kafková - oprávnená osoba/ 

a tieto boli dňa 27.08.2015 schválené MV SR. Tieto členky prípravného výboru sú  ako členky 

rady OZ /zastupujúce OZ/ uvedené v Zmluve o elektronických službách, uzatvorenej so 

Slovenskou sporiteľnou, a.s. /z predloženej fotokópie nie je zrejmé, kedy bola uzatvorená/. 

Ďalej bolo predložené potvrdenie Štatistického úradu SR o pridelení identifikačného čísla /dňa 

11.09.2015/, číslo účtu pre úhradu dane pridelené Daňovým úradom chýba rozpočet využitia 

finančných prostriedkov. V následnom finančnom zúčtovaní dotácie je ako štatutár uvedená 

D.Timková. 

 Na základe schváleného platobného poukazu č.654 zo dňa 03.07.2018 bola na účet 

OZ Kramárčan  zaslaná požadovaná finančná čiastka, t.j. 4.110 €.  

 Finančné zúčtovanie projektu /10.12.2018/ v celkovej sume 3.990,56 € /rozdielna suma 

dotácie v čiastke 119,44 € bola prijatá na účet MČ B-NM dňa 20.12.2018/: 

Faktúra Ateliér Surya s.r.o.- 24 € /lektorovanie lekcie hatha joga zo dňa 11.04.2018/  

Faktúra - 280 € za prenájom sály na Stromovej /Dancehaus Interklub OZ/, kto sa zúčastnil? 

Zmluva o dielo, zhotoviteľ J.Babáková - 350 € za predcvičovanie jogy, objednávateľ sa 

odvoláva na vypracované cenové ponuky /nedoložené/. 
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Nájomná zmluva č.9/2018 uzatvorená so ZŠsMŠ Cádrova - 540 €, doba nájmu veľkej 

telocvične na športové aktivity dojednaná na dobu určitú od 01.10.2018 do 30.6.2019 /celkovo 

30 hodín, nedeľa od 19.00 - 20.30 hod./. 

Faktúra Vittoria agency, s.r.o. - 150 €, kreatívny kurz výroby mydielok 

MČ B-NM - 26,56 €,  Nájomná zmluva priestorov DC na Stromovej, prenájom uzatvorený 

celkovo na 4 hodiny /uhradené 29.10.2018/.  

Faktúra YOGA HOUSE Bratislava, s.r.o. - 25 €, predcvičovanie za 1 hodinu jogy v priestoroch 

Dancehaus Interklub OZ Stromová. 

Faktúra Vittoria agency, s.r.o. - 150 €, jednorázový kreatívny kurz slamené a škoricové ozdoby 

v priestoroch DK Kramáre 

Zmluva o dielo, zhotoviteľ Babáková - 550 €, predcvičovanie jogy celkovo 22 hodín /60 min. 

jednotlivo/, uzatvorená dňa 24.11.2018 bez uvedenia času realizácie /v zmluve uvedené 

vopred dohodnuté termíny minimálne 7 dní vopred/. Nie je doložený čas skutočného 

predcvičovania jogy. 

Zmluva o dielo, Vittoria agency, s.r.o., - 600 €, kurzy práce s rôznym materiálom  v rozsahu     

8 hodín celkovo /4 kurzy, v dohodnutom čase min.7 dní vopred, max.20 osôb na jeden 

kreatívny kurz/. Čas plnenia zmluvy: 05.12.2018 – 30.6.2019 

Faktúra - 460 € za prenájom sály na Stromovej za účelom cvičenia jogy /23 hodín x 20 €/  

Objednávateľ OZ Kramárčan, fakturuje Dancehaus Interklub OZ vystavená 4.12.2018, 

objednávka OZ Kramárčan 19.11.2018. Kedy prebiehali hodiny jogy nie je uvedené.  

Dodatok č.1 k zmluve o nájme č.24/2017 - ZŠsMŠ Cádrova - navýšenie hodín nájmu 

01.12.2018 - 30.06.2019, celkovo 17 hodín /nedeľa 19.00 - 20.30 hodín/. 

Faktúra Kafo, s.r.o. sídlisko ako OZ Kramárčan t.j. Rozvodná 11 - 529 €, faktúra vystavená 

09.12.2018 roznos letákov propagujúcich aktivity OZ Kramárčan, organizačné zabezpečenie 

akcií a realizácia a zverejnenie fotodokumentácie /v objednávke chýba rozpis, množstvo 

a cena jednotlivých služieb/. 

 Okrem vyššie uvedených nedostatkov pri akciách nie je uvedená účasť - zoznam 

občanov MČ B-NM. Nedodržanie Pravidiel PR MČ B-NM – 4.4.3. Záväzok vrátiť celý alebo 

nevyčerpaný finančný príspevok v prípade, že sa nevyužije v danom kalendárnom roku  

 

3.Industrálna minulosť Nového Mesta 

MČ B-NM ako poskytovateľ dotácie, uzatvorila dňa 15.03.2018 Zmluvu o poskytnutí 

finančného príspevku č.6/2018 /ÚEZ: 175/2018/ na základe žiadosti príjemcu OZ Horoklub 

Amatér na podporu projektu „Industriálna minulosť Nového Mesta, ktorá tvorí prílohu zmluvy. 

Poskytnutý finančný príspevok vo výške 4.240 € je účelovo viazaný na realizáciu uvedeného 

projektu, t.j. na osadenie 6 ks informačných tabúľ a činnosti s tým súvisiace a na organizáciu 

prehliadky industriálnych pamiatok v Bratislave Novom Meste. Príjemca je povinný zúčtovať 

Finančnému a hospodárskemu oddeleniu MÚ B-NM finančný príspevok do 30 dní od 

ukončenia projektu s predložením písomného prehľadu a fotokópie dokladov, preukazujúcich 

použitie finančného príspevku, max. do 10.12.2018. Ku kontrole bol doložený dodatok č1 

k uzatvorenej zmluve, ktorým sa mení čl.II zmluvy v dátume predloženia zúčtovania 

poskytnutého finančného príspevku na 28.02.2019 z dôvodu časovej náročnosti projektu. 

Predložený dodatok k zmluve s dátumom vystavenia 07.12.2018 nie je podpísaný 

poskytovateľom či príjemcom. 

 Ku kontrole boli predložené požadované náležitosti, t.j. čestné vyhlásenie štatutárneho 

zástupcu OZ Horoklub Amatér štatutárneho zástupcu Ing. Mareka Vnuka /dlhy, nedoplatky, 

konkurz, zákaz nelegálnej práce, uvedenie pravdivých údajov/, potvrdenie Štatistického úradu 

SR o pridelení identifikačného čísla, číslo účtu pre úhradu dane pridelené Daňovým úradom 

Bratislava - chýba, vystavenie potvrdenia o vedení účtu, cenová kalkulácia projektu, Stanovy 

OZ Horoklub Amatér /návrh na registráciu OZ predložený MV SR - uvedené mená prípravného 

výboru Marek Vnuk, Tomáš Matula a Miroslav Bimbo/. 
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 Na základe schváleného platobného poukazu MČ B-NM č.655 zo dňa 02.07.2018  bola 

na účet OZ Horoklub Amatér zaslaná požadovaná finančná čiastka, t.j. 4.240 €. 

 Finančné zúčtovanie projektu /27.02.2019/ v celkovej sume 4.243,69 €: 

Faktúra dodávateľa Ing. arch. Miroslav Beňák „v zmysle ZoD podľa č.5“ – 720 € /grafický návrh 

jednotlivých informačných tabúľ/ 

Faktúra dodávateľa  ANWELL, s.r.o. - 612 € /tlač brožúr/ 

Faktúra dodávateľa  NIKOMI, s.r.o. - 1.372,80 € /vypaľovanie tabúľ/ 

Faktúra dodávateľa   AZETA, s.r.o. - 575,40 € /vypaľovanie a brúsenie tabúľ/ 

Faktúra dodávateľa   V-ings, s.r.o. - 580,80 € /finálne spracovanie tabúľ/ 

Faktúry dodávateľov DMP STEEL, Stavebniny DEK, RAVEN, OBI Slovakia - 9,46 €, 15,15 €, 

144,32 €, 19,36 € /materiál na zhotovenie tabúľ/ a 194,40 € /betón/   

Podľa doloženého prehľadu pohybov na účte OZ Horoklub Amatér boli vyššie uvedené sumy 

čerpané na úhradu projektu /doložené objednávky, faktúry, resp. pokladničné doklady/.  

 

4.Obnova stromoradia na Račianskej ulici 

MČ B-NM ako poskytovateľ dotácie uzatvorila dňa 15.03.2018 Zmluvu o poskytnutí finančného 

príspevku č.8/2018 /ÚEZ:88/2018/ na základe žiadosti príjemcu OZ Biely kríž na podporu 

projektu „Obnova stromoradia na Račianskej ulici“, ktorá tvorí prílohu zmluvy. Poskytnutý 

finančný príspevok vo výške 5.000 € je účelovo viazaný na realizáciu uvedeného projektu, t.j. 

na výsadbu stromoradia na Račianskej ulici. Príjemca je povinný zúčtovať Finančnému 

a hospodárskemu oddeleniu MÚ B-NM použitý finančný príspevok do 30 dní od ukončenia 

projektu s predložením písomného prehľadu a fotokópie dokladov, preukazujúcich použitie 

finančného príspevku, max. do 10.12.2018. 

 Ku kontrole boli predložené požadované náležitosti, t.j. čestné vyhlásenie štatutárneho 

zástupcu OZ Biely kríž Mgr. Ľubica Križanová /a štyria členovia výboru OZ/, Stanovy OZ Biely 

kríž schválené MV SR dňa 09.08.2004, potvrdenie Štatistického úradu SR o pridelení 

identifikačného čísla, potvrdenie o vedení bankového účtu, predpokladané náklady projektu 

/rozpočet/ a rozhodnutie Hlavného mesta SR BA zo dňa 06.12.2018 o povolení vo veci 

výsadby drevín cestnej zelene. 

 Na základe schváleného platobného poukazu č.652 zo dňa 03.07.2018 bola na účet 

OZ Biely kríž zaslaná schválená finančná čiastka, t.j. 5.000 €. 

 Finančné zúčtovanie projektu /14.12.2018/ v celkovej sume 5.000 €: 

1 faktúra EKO-podniku VPS zo dňa 13.12.2018 vystavenej na základe objednávky OZ Biely 

kríž /27.11.2018/ podľa kalkulácie zo dňa 12.10.2017 s obslužnými a súvisiacimi prácami. 

/výrub stromov, frézovanie pňov, hĺbenie jám, odvoz výkopu, doprava stromov a zeminy, 

drevina, dovoz vody/.  

Bezhotovostná platba z účtu OZ Biely kríž na účet EKO-podniku VPS /platba na výsadbu 

stromoradia na Račianskej ulici/ bola uskutočnená dňa 14.12.2018/. 

 

5.Obnova vojenského objektu z 1.svetovej vojny-Pamätné miesto Veľkej vojny 

MČ B-NM ako poskytovateľ dotácie uzatvorila dňa 15.03.2018 Zmluvu o poskytnutí finančného 

príspevku č.7/2018 /ÚEZ 89/2018/ na základe žiadosti príjemcu OZ História bez hraníc na 

podporu projektu  „Obnova vojenského objektu z 1.svetovej vojny-Pamätné miesto Veľkej 

vojny“, ktorá tvorí prílohu zmluvy. Poskytnutý finančný príspevok vo výške 5.000 € je účelovo 

viazaný na realizáciu uvedeného projektu, t.j. na revitalizáciu vojenského objektu z 1.svetovej 

vojny na Račianskej ulici pri zastávke MHD Mladá garda. Cieľom je zriadenie múzea 1.svetovej 

vojny a priestorov pre prednášky a pripomienkové podujatia. Príjemca je povinný zúčtovať 

finančný príspevok Finančnému a hospodárskemu oddeleniu MÚ B-NM do 30 dní od 

ukončenia projektu s predložením písomného prehľadu a fotokópie dokladov, preukazujúcich 

použitie finančného príspevku, max. do 10.12.2018. 
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 Ku kontrole boli predložené požadované náležitosti, t.j. čestné vyhlásenie štatutárnych 

zástupcov OZ História bez hraníc JUDr. Ľuboš Vodička a Mgr. Laura Ridegová /vo vyhlásení 

klienta Fio banky Vodička a Mózerová/, potvrdenie Štatistického úradu SR o pridelení 

identifikačného čísla, Stanovy OZ schválené MV SR. Chýba číslo účtu pre úhradu dane, 

pridelené Daňovým úradom Bratislava a cenová kalkulácia /rozpočet/ projektu.  

 Na základe schváleného platobného poukazu č.651 zo dňa 03.07.2018 bola na účet 

OZ História bez hraníc zaslaná požadovaná čiastka, t.j 5.000 €. 

 Finančné zúčtovanie projektu /07.12.2018/  v celkovej sume 5.000 € : 

Faktúra  dodávateľa Modifin Facility, s.r.o., Zmluva o dielo - 4.800 € /čistenie povrchov, orez, 

dezinfekcia, odvoz odpadu/  

Potvrdenie o vykonaní práce, ZOD – 100 € /odmena koordinátorovi projektu Kurucovi/ 

Výdavkový pokladničný doklad – 100 € /odmena koordinátorovi projektu Vodičkovi/ 

 K uvedenému čerpaniu nákladov projektu bol doložený výpis z účtu OZ, potvrdzujúci 

zdokladované úhrady.    

 

6.Bezpečne do Knižnice a Gaštanice 

MČ B-NM ako poskytovateľ dotácie uzatvorila dňa 11.09.2018 Zmluvu o poskytnutí finančného 

príspevku č.9/2018 /ÚEZ:260/2018/ na základe žiadosti príjemcu OZ Za lepšiu Kolibu na 

podporu projektu „Bezpečne do knižnice a Gaštanice“, ktorá tvorí prílohu zmluvy. Poskytnutý 

finančný príspevok vo výške 5.000 € je účelovo viazaný na realizáciu uvedeného projektu, t.j. 

na revitalizáciu okolia knižnice na Jeséniovej ulici a práce s tým spojené, nákup kvetináčov 

a zelene, exteriérového sedenia a záhradného domčeka. Príjemca je povinný zúčtovať 

Finančnému a hospodárskemu oddeleniu MÚ B-NM použitý finančný príspevok do 30 dní od 

ukončenia projektu s predložením písomného prehľadu a fotokópie dokladov, preukazujúcich 

použitie finančného príspevku, max. do 10.12.2018. 

 Ku kontrole boli predložené požadované náležitosti, t.j. čestné vyhlásenie štatutárneho 

zástupcu OZ Martina Vlačiky, Stanovy OZ schválené MV SR 29.11.2013, potvrdenie 

Štatistického úradu SR o pridelení identifikačného čísla /12.03.2014/, potvrdenie o vedení účtu 

OZ,  cenová kalkulácia projektu je uvedená v žiadosti. 

 Dotácia vo výške 5.000 € poskytnutá OZ Za lepšiu Kolibu dňa 14.09.2018, bola vrátená 

na účet MÚ B-NM dňa 27.12.2018.   

 .  

7.T3-Kultúrny prostriedok-pokračovanie rekonštrukcie a modifikácie 

MČ B-NM ako poskytovateľ dotácie uzatvorila dňa 15.03.2018 Zmluvu o poskytnutí finančného 

príspevku č.1/2018 /ÚEZ 85/2018/ na základe žiadosti príjemcu OZ UM  na realizáciu projektu 

„T3-Kultúrny prostriedok“ - pokračovanie rekonštrukcie a modifikácie, ktorá tvorí prílohu 

zmluvy. Poskytnutý finančný príspevok vo výške 5.000 € je účelovo viazaný  na dovybavenie 

vyradeného vozňa električky na Trnavskom mýte za účelom celoročnej prevádzky. Príjemca 

je povinný zúčtovať finančný príspevok Finančnému a hospodárskemu oddeleniu MÚ B-NM 

do 30 dní od ukončenia projektu s predložením písomného prehľadu a fotokópie dokladov, 

preukazujúcich použitie finančného príspevku, max. do 10.12.2018. 

 Ku kontrole boli predložené požadované náležitosti, t.j. čestné vyhlásenie štatutárneho 

zástupcu OZ UM Lívie Bolyósovej /dlhy, nedoplatky, konkurz, zákaz nelegálnej práce, 

uvedenie pravdivých údajov/, potvrdenie Štatistického úradu SR o pridelení identifikačného 

čísla, číslo účtu pre úhradu dane pridelené Daňovým úradom Bratislava, cenová kalkulácia 

projektu, Stanovy OZ UM schválené MV SR /v Rade OZ uvedení členovia: V.Stepanovičová, 

M.Ševčíkov, Š.Seman/. 

 Na základe schváleného platobného poukazu č.653 dňa 03.07.2018 bola na účet OZ 

UM zaslaná požadovaná finančná čiastka, t.j. 5.000 € 

 Finančné zúčtovanie projektu /10.12.2018/ v celkovej sume 5008,64 €: 
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 Ku kontrole boli predložené bankové výpisy z účtu a výdavkové pokladničné doklady. 

Bankové výpisy preukazujúce čerpanie nákladov: filmy - 120 €, predlžovačky - 13,20 €, WC 

september - 96 €, WC august - 71,23 €, WC okróber - 96 €, WC november - 96 €, WC 

december - 60,60 €, ekopoháre - 59,98 €, dohoda o zapojení elektriny - 69,90 €, káble 

a konektory - 350,30 €. Výdavkové pokladničné doklady, preukazujúce čerpanie nákladov: 

spreje na električku - 35 €, DAS reproduktory - 480,48 €, Crossover, DI-boxy, zosilňovače, 

mik. stojany, mikrofóny, káble, subwoofer - 1.435,46 €, plyn. závitová tyč - 19,67 €, 

predlžovačky - 9,78 €, agregát - 269,90 €, náradie na opravu električky - 136,34 €, káble -

15,99 €, HDF – sololity - 89,10 €, náradie na opravu električky - 30,08 €, káble - 24,71€, 

predlžovačky - 20,98 €, oprava električky - 60,77 €, speakon, chránička, káble, redukcia -        

13 €, oprava električky - 463,80€, rozbočka - 2,79 €, ohrievače - 156,80 €, oprava električky -

47,09 €, plyn na kúrenie - 52,19 €, stojan na klávesy - 20 €, zámok - 21,90 €, zosilňovač -     

173 €. K realizovanému zaobstaraniu vyššie uvedených nákladových položiek boli doložené 

pokladničné doklady. 

 

8. PO zastávka    

MČ B-NM ako poskytovateľ dotácie uzatvorila dňa 19.11.2018 Zmluvu o poskytnutí finančného 

príspevku č.3/2018 /ÚEZ: 324/2018/ na základe žiadosti príjemcu OZ Ladon na podporu 

projektu „POzastávka“, ktorá tvorí prílohu zmluvy. Poskytnutý finančný príspevok vo výške  

500 € je účelovo viazaný na realizáciu uvedeného projektu, t.j. osadenie informačných tabúľ 

na zastávkach MHD a činností s tým súvisiacich. Príjemca je povinný zúčtovať Finančnému 

a hospodárskemu oddeleniu MÚ B-NM finančný príspevok do 30 dní od ukončenia projektu 

s predložením písomného prehľadu a fotokópie dokladov, preukazujúcich použitie finančného 

príspevku, max.do 10.12.2018.    

Ku kontrole boli predložené požadované náležitosti, t.j. čestné vyhlásenie  štatutárneho 

zástupcu OZ Ladon Mgr. Ľuboša Korenčíka /dlhy, nedoplatky, konkurz, zákaz nelegálnej 

práce, uvedenie pravdivých údajov/, potvrdenie Štatistického úradu SR o pridelení 

identifikačného čísla, číslo účtu pre úhradu dane pridelené Daňovým úradom Bratislava,  

cenová kalkulácia projektu, Stanovy OZ Ladon boli schválené MV SR /návrh na schválenie 

chýba-mená predkladateľov/. V následnom finančnom zúčtovaní dotácie projektu je ako 

spracovateľ vyúčtovania uvedený Stanislav Sokol.  

 Na základe schváleného platobného poukazu č.1167 a príkazu na úhradu zo dňa 

22.11.2018 bola na účet OZ Ladon zaslaná požadovaná finančná čiastka, t.j. 500 €. 

 Finančné zúčtovanie projektu /11.12.2018/ v celkovej sume 500,12 €: 

Faktúra dodávateľa WebSupport - 35,12 € /webhosting + doména/ - úhrada z účtu  

Faktúra dodávateľa kanovits print s.r.o. - 465,00 € /doklady o úhrade faktúry v hotovosti do 

pokladne dodávateľa a výdavkový pokladničný doklad OZ Ladon/. Podľa doloženého prehľadu 

pohybov na účte OZ Ladon, uvedená suma nebola z účtu vybratá do pokladne OZ. 

  

Rok 2019 

 

1.Divadlo inak-Soboty pre deti v EDUdrama 

MČ B-NM ako poskytovateľ dotácie uzatvorila dňa 06.06.2019 Zmluvu o poskytnutí finančného 

príspevku č.5/2019 /ÚEZ: 11/2019/ na základe žiadosti príjemcu OZ Divadlo oProti na podporu 

projektu „Divadlo inak-Soboty pre deti v EDUdrama“, ktorá tvorí prílohu zmluvy. Poskytnutý 

finančný príspevok vo výške 2.060 €  je účelovo viazaný na realizáciu uvedeného projektu, 

t.j.na prípravu a realizáciu interaktívnych divadelných predstavení pre rodiny s deťmi. Príjemca 

sa zaviazal poskytovateľovi zúčtovať použitý finančný príspevok do 30 dní od ukončenia 

projektu, s predložením písomného prehľadu a fotokópie dokladov, preukazujúcich použitie 

finančného príspevku, max. do 12.12.2019. 
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 Ku kontrole boli predložené požadované náležitosti, t.j. čestné vyhlásenie štatutárneho 

zástupcu OZ /V. Kořínkovej/, Stanovy OZ schválené MV SR, potvrdenie Štatistického úradu 

SR o pridelení identifikačného čísla, potvrdenie o vedení bankového účtu OZ, cenová 

kalkulácia projektu. 

 Na základe schváleného platobného poukazu a príkazu na úhradu zo dňa 18.06.2018  

bola na účet OZ zaslaná schválená finančná čiastka, t.j.2.060 €. 

 Finančné zúčtovanie projektu /18.12.2019/ v celkovej čiastke 2.059,79 €, rozdiel       

0,21 € bol 03.01.2020 zaslaný na účet poskytovateľa: 

Faktúry: Miriam Ryšavá - 120 €, EDU drama - 120 €, Lukáš Tandara - 120 €, Divadlo Fí -      

120 €, Praktikábel - 120 €, Edea4 - 120 €, Šimon Králik - 120 €, Jakub Malota - 120 €, 

Osmijanko - 120 € 

Pokladničné doklady: Ikea, JYsk, Anjel, Grafit, Tedi /zabezpečenie vybavenia, zatemnenia, 

materiál na dielne, propagácia a grafika/ 

Faktúra: Amcef - 275 € - propagácia a grafika 

 

2.Adventný víkend 

MČ B-NM ako poskytovateľ dotácie uzatvorila dňa 21.06.2019 Zmluvu o poskytnutí finančného 

príspevku č.6/2019 /ÚEZ 136/2019/ na základe žiadosti príjemcu OZ Kramárčan na realizáciu 

projektu „Adventný víkend“, ktorá tvorí prílohu zmluvy. Poskytnutý finančný príspevok vo výške 

2.650 € je účelovo viazaný na realizáciu trojdňovej víkendovej aktivity v MČ Bratislava Nové 

Mesto vo štvrti Kramáre, spojenej so stavaním vianočného stromčeka a kultúrnym programom. 

Príjemca je povinný zúčtovať finančný príspevok Finančnému a hospodárskemu oddeleniu 

MÚ B-NM do 30 dní od ukončenia projektu s predložením písomného prehľadu a fotokópie 

dokladov, preukazujúcich použitie finančného príspevku, max do 15.12.2019. 

 Ku kontrole boli predložené požadované náležitosti, t.j. čestné vyhlásenie štatutárneho 

zástupcu OZ Kramárčan Ing.  Beaty Kafkovej, rozpočet projektu, Stanovy OZ Kramárčan  bez 

vyznačenia schválenia MV SR /podľa vyžiadanej evidencie OZ schválených MV SR  

27.08.2015 došlo k zmene v štatutároch OZ dňa 24.03.2019, t.j. Timková, Kafková/, 

potvrdenie Štatistického úradu SR o pridelení identifikačného čísla /11.09.2015/, zmluva 

o vedení bežného účtu OZ zastúpená Ing. Kafkovou a Mgr. Timkovou /štatutárne zástupkyne/. 

 Na základe schváleného platobného poukazu bola dňa 02.07.2019 zaslaná na účet OZ 

Kramárčan požadovaná finančná čiastka, t.j.2.650 €.  

Finančné zúčtovanie projektu /08.12.2019/ v celkovej sume 2.035,55 € /poskytnutá 

dotácia vrátená na účet MÚ B-NM vo výške 614,45 € dňa 11.12.2019/: 

 Ku kontrole boli predložené : zmluva o krátkodobom nájme, uzatvorená so SK B-NM 

a faktúra - 200 €, pokladničné doklady TESCO, Kaufland, Tedi, FK Interier, KIK textil,ŠEVT, 

XXL Trade, Focus media, Terno, OBI, LIDL, Dekorita,HORNBACH a výdavkové pokladničné 

doklady OZ /občerstvenie a výzdoba/, faktúra dod. KAFO,s.r.o. /Martin Kafka/ vo výške 688 € 

- podľa objednávky aktualizácia stránky OZ, montáž a demontáž výzdoby vianočného 

stromčeka, organizačné zabezpečenie akcie, fotodokumentácia.   

 K uvedenému bol doložený výpis z účtu OZ Kramárčan: 7/2019 - vklad 2.650 €                 

a 4.200 € - MČ B-NM, 11/2019 - výber v hotovosti 1.000 € a 12/2019 - výber 4.200 € /vrátenie 

fin. príspevku MÚ BNM za projekt Kino Kramer/, 200 € za prenájom priestorov SK B-NM,       

688 € pre dodávateľa Kafo, s.r.o. a 614,45 € /vrátenie fin. príspevku MÚ BNM za projekt 

Adventný víkend/. Ostatné pohyby na účte nie sú doložené.  

 

3. Kino Kramer 

MČ B-NM ako poskytovateľ dotácie uzatvorila dňa 21.06.2019 Zmluvu o poskytnutí finančného 

príspevku č.7/2019 /ÚEZ 135/2019/. Zmluva mala byť uzatvorená na základe žiadosti 

/nedoložená, iba informácia o žiadateľovi OZ Kramáračan a projekte/. Dotácia mala byť 

poskytnutá príjemcovi OZ Kramárčan na realizáciu projektu „Kino Kramer“ - premietanie filmov 
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pod holým nebol, alebo v priestoroch DK Kramáre vo výške 4.200 €. Príjemca je povinný 

zúčtovať finančný príspevok do 30 dní od ukončenia projektu s predložením písomného 

prehľadu a fotokópie dokladov, preukazujúcich použitie finančného príspevku, max do 

10.12.2019. 

 Ku kontrole boli predložené požadované náležitosti /ako pri projekte „Adventný 

víkend“/. 

 Na základe schváleného platobného poukazu zo dňa  02.07.2019 bol zaslaný na účet 

OZ Kramárčan požadovaný finančný príspevok, t.j. 4.200 €. 

 Finančné zúčtovanie projektu nebolo doložené /bez zdôvodnenia/. Poskytnutý finančný 

príspevok bol vrátený na účet MÚ B-NM dňa 05.12.2019. 

  

4. T3-kultúrny prostriedok 

MČ B-NM ako poskytovateľ dotácie uzatvorila dňa 12.06.2019 Zmluvu o poskytnutí finančného 

príspevku č.1/2019 /ÚEZ: 119/2019/ s príjemcom OZ UM na vypracovanie projektu „T3-

kultúrny prostriedok-pokračovanie rekonštrukcie a modifikácie“ /bez žiadosti, ktorá má tvoriť 

prílohu zmluvy/. Poskytnutý finančný príspevok vo výške 4.300 € je účelovo viazaný na 

pokračovanie projektu /bez uvedenia cenovej kalkulácie pokračujúceho projektu/. Príjemca je 

povinný zúčtovať príspevok do 30 dní od ukončenia projektu s predložením písomného 

prehľadu a fotokópie dokladov, preukazujúcich použitie finančného príspevku, max do 

10.12.2019. 

 Ku kontrole boli predložené požadované náležitosti, t.j. čestné vyhlásenie štatutárneho 

zástupcu - Jerguš Jalovecký /bez dátumu/ a Zápisnica zo zasadnutia OZ UM zo dňa 

13.09.2018 o ustanovení nového člena Rady OZ Jerguša Jaloveckého, potvrdenie MV SR 

o registrácii stanov a oznámení o pridelení identifikačného čísla /30.11.2015/, Evidencia OZ- 

štatutár Stepanovičová, Jalovecký, oznámenie Daňového úradu o pridelení čísla /Daň 

z príjmov fyzickej osoby/ zo dňa 28.11.2016, Zmluva o bežnom účte OZ zo dňa 23.11.2018 

/zastúpená členkami rady Stepanovičová a Bolyosová/. 

 Na základe schváleného platobného poukazu zo dňa 18.06.2019 bola na účet OZ UM 

zaslaná požadovaná finančná čiastka, t.j. 4.300 €. 

 Finančné zúčtovanie projektu //10.12.2019/ v celkovej sume 3.859,88 € /na účet MÚ  

B-NM bola dňa 27.12.2019 vrátená nepoužitá časť dotácie vo výške 440,12 €/: 

 Ku kontrole boli predložené bankové výpisy zo zriadeného účtu a výdavkové 

pokladničné doklady, preukazujúce čerpanie nákladov na realizáciu projektu: zabezpečenie 

sociálneho zariadenia pre návštevníkov projektu /február-december/ na základe objednávky 

a vystavených faktúr /AKS GROUP a JOHNNY SERVIS/, projektor - 1.039 € /alza.sk/, 

premietanie audio - 388,71 € /audiopro, s.r.o./, projekcie filmov /Asociácia slovenských 

filmových klubov/, ohrievanie kabíny /konvektor a ventilátor/ - 115,80 € /ELEKTROSPED, a.s./, 

zariadenie kabíny /IKEA a výdavkový pokladničný doklad OZ/ - 106,34 €, hasiaci prístroj – 

19,36 /alza.sk./, digitálny pás - 150 € /LEDCO/, led reflektor a pásy - 98,80 € /LED,s.r.o./, 

osvetlenie - 78,43 € /ELEKTRONICK/ a ďalšie nákladové položky na „aktívne a pasívne 

zabezpečenie električky“ a „vybudovanie svojpomocného skladu“ /doložené nákupné 

pokladničné doklady a pokladničné doklady OZ UM/ 

. 

5. Komunitné recyklačné centrum 

MČ B-NM ako poskytovateľ dotácie uzatvorila dňa 12.06.2019 Zmluvu o poskytnutí finančného 

príspevku č.2/2019 /ÚEZ:117/2019/ - žiadosť OZ doložená vo finančnom zúčtovaní /osoba 

zodpovedná za realizáciu projektu - Patrik Bartas/.. Zmluva s OZ Ježkove oči bola uzatvorená 

na vypracovanie projektu „Komunitné recyklačné centrum“. Poskytnutý finančný príspevok vo 

výške 5.000 € je účelovo viazaný na nákup materiálu a zariadení na stavbu strojov na 

recyklovanie odpadu, zariadenie dielne, CNC služby, organizovanie workshopov a ochranné 

pomôcky.  Príjemca je povinný zúčtovať finančný príspevok do 30 dní od ukončenia projektu 
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s predložením písomného prehľadu a fotokópie dokladov, preukazujúcich použitie finančného 

príspevku, max. do 10.12.2019. 

 Ku kontrole bolo predložené iba čestné prehlásenie štatutárneho zástupcu OZ Ježkove 

oči zo dňa 12.06.2019 /Andrej Ďumbala/, podľa evidencie OZ subjekt vznikol v roku 2014 

/štatutár Bartas a Ďumbala/, kontrolný list k uzatvorenej zmluve, správa o výsledku 

administratívnej finančnej kontroly a vytlačené konto účtu 372 911 /BT-OZ Ježkove oči 

/participácia/. Na základe uvedeného konta účtu bola dňa 17.06.2019 zaslaná OZ finančná 

čiastka 5.000 €. 

 Finančné zúčtovanie projektu zo dňa 10.12.2019 bolo na základe kontroly zo strany 

poskytovateľa /JUDr.Viecha/ upravené o nezrovnalosti vo faktúre a výpisom z účtu, resp. 

vratky. Na základe finančného zúčtovanie projektu boli vyčíslené použité výdavky na realizáciu 

projektu v celkovej výške 5.074,55 €. Podľa správy OZ k vynaloženým nákladom na uvedený 

projekt z obdržanej dotácie bola opravená garáž a jej vybavenie základnými pracovnými 

nástrojmi na zostrojenie strojov na prácu s plastovým materiálom. Na úvod bol vyrobený prvý 

stroj na drvenie plastového materiálu. Od strojárenskej firmy bol zakúpený druhý zo strojov, 

vstrekolis. Vo vývoji je tretí zo strojov-extrúder. K vyúčtovaniu sú doložené faktúry /dielenský 

vozík/, CONTAX, MEGAKUPA, eSENSE Slovakia pokladničné doklady /Hornbach, Alza, Obi, 

Bauhaus, Ikea, Me/, výdavkové pokladničné doklady OZ a výpisy z účtu OZ. 

   

6. Nová Agora 

MČ B-NM ako poskytovateľ dotácie uzatvorila dňa 12.06.2019 Zmluvu o poskytnutí finančného 

príspevku č.1/2018 /ÚEZ 118/2019/ na základe žiadosti príjemcu Spolok PAMODAJ so sídlom 

v Martine na realizáciu projektu „Nová agora“, ktorá tvorí prílohu zmluvy. Poskytnutý finančný 

príspevok vo výške 5.000 € je účelovo viazaný na skonštruovanie dočasného 

architektonického objektu, ktorý bude slúžiť pre spoločné susedské podujatia /podľa 

informácie o projekte by sa mal vybraný priestor - nekonečná lavička nachádzať medzi ul. 

Sibírskou 58 a 60 a schodami medzi ul. Thurzova a Sibirska „čo sa v sociálnych vedách 

popisuje ako tzv.ne-miesto“/. Príjemca je povinný finančný príspevok zúčtovať do 10.12.2019. 

 Ku kontrole boli predložené: čestné prehlásenie /štatutár Jaroslava Panáková/, 

Stanovy spolku PAMODAJ zaregistrovaný na MV SR 23.01.2015, zápisnica spolku – 

menovanie štatutárneho zástupcu, potvrdenie o pridelení IČO Štatistickým úradom zo dňa 

04.02.2015, doklad o zriadení bankového účtu. K uvedenému projektu je doložené stanovisko 

Bratislavskej teplárenskej a.s./súhlas s umiestnením drobnej stavby  pri objekte OST zo dňa 

19.06.2020/ a Statický posudok z 12/2019. Týka sa úpravy existujúcej spevnenej plochy medzi 

dvomi bytovými objektmi. Priestor bude doplnený konštrukciou lavičky z ľahkých oceľových 

prvkov s drevenými obloženiami. V mieste spevnenej plochy, ktorá je strešnou konštrukciou 

OST, nie sú povolené žiadne technické zásady do existujúcej izolačnej vrstvy strechy. 

 Na základe schváleného platobného poukazu bola na účet OZ PAMODAJ zaslaná dňa 

17.06.2019 požadovaná finančná čiastka vo výške 5.000 €. 

 Finančné zúčtovanie projektu zo dňa 20.12.2019 v celkovej sume 5.000 €: 

Ku kontrole boli predložené výdavkové pokladničné doklady spolku a predajní /bytový textil, 

cibuľky kvetov, zámok, sadenice, krompáč, páska, substrát/ a vystavené faktúry:  

- dodávateľ WOVEN, o.z. z 05.12.2019 - návrh a realizačná časť  mobiliáru pre verejný priestor 

- dokumentácia - 1.000 € /na základe objednávky z 30.11.2019/ 

- dodávateľ Ing. Csaba Mészáros-Postav z 10.12.2019 - statický posudok na projekt mobiliáru 

- 120 € /na základe objednávky z 08.12.2019/ 

- dodávateľ Komoda art, s.r.o. z 10.12.2019 - kovová konštrukcia s dreveným sedením na 

projekt mobiliáru - 3.674,50 € /na základe cenovej ponuky a objednávky zo dňa 06.12.2019/ 

Bankové výpisy boli doložené iba z úhrad faktúr, t.j. zo dňa 17.12.2019 a 19.12.2019  
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7. Rosslerov lom 

MČ B-NM ako poskytovateľ dotácie uzatvorila dňa 28.06.2019 Zmluvu o poskytnutí finančného 

príspevku č.4/2019 /ÚEZ 150/2019/ na základe žiadosti príjemcu CENTRUM NADANIA n.o. 

skrátený názov CENADA, n.o. na realizáciu projektu „náučný chodník Rosslerov lom 

a prieskum verejnej mienky na ochranu bratislavskej prírody“, ktorá tvorí prílohu zmluvy. 

Poskytnutý finančný príspevok vo výške 3.750 € je účelovo viazaný na osadenie informačných 

a smerových tabúľ na trase náučného chodníka od Figara po Rosslerov lom a na zrealizovanie 

prieskumu verejnej mienky o ochrane prírody. Príjemca je povinný zúčtovať finančný príspevok 

do 10.12.2019. 

 Ku kontrole boli predložené: čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu – Martina 

Mátychová, Štatút Centra Nadania zo dňa 15.01.2007 ako neziskovej organizácie, osvedčenie 

o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla vydaného Daňovým úradom zo dňa 

26.02.2007, potvrdenie o vedení bankového účtu z 06.06.2019.                                                 

 Na základe schváleného platobného poukazu bola dňa 22.07.2019 zaslaná na účet 

organizácie požadovaného finančná čiastka vo výške 3.750 €. 

 Finančné zúčtovanie projektu zo dňa 12.12.2019 vo výške 2.010 € /na účet MÚ B-NM 

bola vrátená nepoužitá dotácia vo výške 1.740 € dňa 06.12.2019/: 

 K zúčtovaniu uvedeného projektu je doložená iba jedna faktúra MEDIAN SK - prieskum 

trhu, médií a verejnej mienky, vývoj softvérov, vo výške 2.010 € za zrealizovaný prieskum /na 

základe ponuky prieskumu „Chráňme povodie Vydrice, občianska iniciatíva“ zo dňa 

29.07.20019 a objednávky z 30.07.2019/. Faktúra bola uhradená zo zriadeného účtu 

organizácie.        

 

8. Veda pre všetkých 

MČ B-NM ako poskytovateľ dotácie uzatvorila dňa 29.07.2019 Zmluvu o poskytnutí finančného 

príspevku č.8/2019 /ÚEZ 190/2019/ na základe žiadosti príjemcu Pre-um, o.z. na vypracovanie 

projektu „Veda pre všetkých“, ktorá tvorí prílohu zmluvy. Poskytnutý finančný príspevok vo 

výške 5.000 € je účelovo viazaný na prevádzku a úpravy existujúcej Amesovej izby /Nová 

Cvernovka/ a realizáciu workshopov a prednášok, zameraných na rozvíjanie kritického 

myslenia. Príjemca je povinný zúčtovať finančný príspevok do 10.12.2019. 

 Ku kontrole boli predložené: čestné prehlásenie štatutárneho zástupcu - Pavol Pilař, 

Stanovy OZ schválené MV SR 22.02.2013, potvrdenie Štatistického úradu o pridelení IČO zo 

dňa 11.04.2013, potvrdenie o vedení účtu zo dňa 09.11.2015. Z predložených dokladov 

nevyplýva, že uvedený štatutárny zástupca OZ je oprávnený konať v mene OZ - zápisnica 

z členskej schôdze o jeho zvolení nebola doložená.  

 Na základe schváleného platobného poukazu bola na účet OZ Pre-um zaslaná dňa 

18.11.2019 požadovaná finančná čiastka 5.000 € /kontrolný list o finančnej operácii schválený 

21.05.2019/. 

 Finančné zúčtovanie projektu zo dňa 10.12.2019 v celkovej sume 5.000 €: 

Ku kontrole bolo predložených sedem  faktúr, t.j. IQM services, s.r.o. - polyuretánový nástrek 

Amesovej izby spolu s farebným náterom - 2.940,61 € /faktúra vystavená 05.12.2019/, podľa 

bankového potvrdenia o platbe - príjemca bezhotovostnej platby NOTPROVIDED, interiér 

izby, FARLESK, s.r.o. - materiál a maliarske potreby - 844,15 €, bez objednávky /faktúra 

vystavená 10.12.2019/, podľa bankového potvrdenia o platbe príjemca bezhotovostnej 

NOTPROVIDED, My home, s.r.o. - fluorescenčný náter - 99,50 €, bez objednávky /fa 

vystavená 10.12.2019/, podľa bankového potvrdenia o platbe príjemca bezhotovostnej platby 

NOTPROVIDED, ECO PRODUCT, s.r.o-solárne osvetlenie - 293,56 €, bez objednávky /fa 

vystavená 09.12.2019/, podľa bankového potvrdenie uvedené iba „platba prevodom v rámci 

banky, Mi-Ka, s.r.o. - materiál na prevádzkovanie tabuľovej steny  - 105,33 €, bez objednávky 

/fa vystavená 10.12.2019/, podľa bankového potvrdenia príjemca NOTPROVIDED, Martin 

Malina - tlač posterov a propagačného materiálu - 216,85 € /fa vystavená 05.12.2019/, 



 28 

príjemca NOTPROVIDED, Martin Malina - vizuálne spracovanie interiéru izby a vizuálne 

komunikácia - 500 € /fa vystavená 09.12.2019/, podľa bankového výpisu z 09.12.2019 

príjemca NOTPROVIDED – bezhotovostná platba. 

              

9. ZŠ Riazanská 

MČ B-NM ako poskytovateľ dotácie uzatvorila dňa 06.09.2019 Zmluvu o poskytnutí finančného 

príspevku č.9/2019 /ÚEZ 2014/2019/ na základe žiadosti príjemcu Rodičovské združenie pri 

ZŠaMŠ Riazanská 75 na realizáciu projektu „Detské ihrisko pre deti ZŠ a komunitu školy na 

Riazanskej ulici“ na školskom dvore, ktorá tvorí prílohu zmluvy podpísanej štatutárnym 

zástupcom Bc.Terézia Straková /osoba zodpovedná za realizáciu projektu - PhDr. Ján 

Papuga/. Poskytnutý finančný príspevok vo výške 5.000 € je účelovo viazaný na obstaranie 

ihriskových prvkov - preliezky. Príjemca je povinný zúčtovať príspevok do10.12.2019. 

 Ku kontrole boli predložené doklady: čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu, Stanovy 

RZ pri ZŠaMŠ Riazanská, zápisnica zo schôdze z 12.9.2018 o zvolení predsedkyne RZ 

/štatutár/, potvrdenie o vedení účtu /27.11.2018/. V žiadosti uvádzaný rámcový rozpočet – 

5.000 € bez ďalšej identifikácie. 

 Na základe schváleného platobného poukazu bola na účet občianskeho združenia 

zaslaná požadovaná čiastka 5.000 € dňa 18.11.2019. 

 Finančné zúčtovanie projektu zo dňa10.12.20019 v celkovej sume 4.989,60 € /vrátená 

dotácie dňa 09.12.2019 na účet MÚ B-NM vo výške 10,40 €/: 

 Hracie prvky, t.j. húpačka a prevažovačka Mantis - 2.197,20 €, závesný kolotoč pre        

3 deti Monsoon3 - 2.600,40 € a doprava 192 € boli objednané na základe cenovej ponuky 

u SportAcademy s.r.o. 13.11.2019, faktúra vystavená 14.11.2019. Podľa informácií 

z vyúčtovania projektu: „Hracie prvky boli objednané a zakúpené, montáž prebehne 

v závislosti od počasia v 1Q roku 2020“.  

 

Rok 2020 

 

 Výsledky participatívneho rozpočtu MČ B-NM predložila Ing. Zuzana Kosírová, 

odborná pracovníčka pre oblasť participácie verejnosti /bola starostom MČ B-NM poverená 

dňom 05.03.2020 na vykonanie základnej finančnej kontroly podľa § 7 zákona č.357/2015 Z.z. 

o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov/ materiál na rokovanie 

MZ MČ, konaného v júni 2020.  

 V zmysle schváleného rozpočtu MČ B-NM uznesením č.13/04 zo dňa 04.02.2020 

v rámci rozpočtovej položky 642014 „Projekty“ boli schválené pre rok 2020 nasledované 

občianske projekty participatívneho rozpočtu Bratislava-Nové Mesto: 

1.Stromoradie na Račianskej ulici                      - OZ Biely kríž 

2.  Lepšia cyklodoprava pre Nové Mesto           - OZ Cyklokoalícia 

3. Vinohrady a mobilná záhrada pre všetkých   - OZ Vnútroblok 

4. Brána do karpatských viníc                            - fyzická osoba 

5. Hravé ihrisko                                                   - OZ Klub rodičov školy Cádrova 

6. Vonkajšie učebne telesnej výchovy  

    a pestovateľských prác MŠ na Revíne    - OZ Revínček 

7. Workoutové ihrisko – park na Račianskom mýte - fyzická osoba 

8. Revitalizácia povrchu ihriska v MČ Cádrova        - OZ Cádrováčik  

 K uvedenému materiálu bola doložená informácia o výsledkoch rozhodovania - 

Výsledky participatívneho rozpočtu 2020 -  občianske projekty /rozhodovací proces, 

hlasovacie miesta, výsledky rozhodovania, náklady na občianske projekty a výsledky 

rozhodovania/. 

 Rozpočet čerpania výdajov HS 0030 pre rok 2020 bol schválený  v celkovej výške 

52.300 € /web inovácie a aplikácie, prenájom priestorov, konkurzy a súťaže, propagácie, tlač, 
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webová aplikácia, komunitné kompostovanie a samotné projekty vo výške 40.000 €. Na 

základe RO denníka pre rok 2020 HS 0030 boli čerpané výdavky v celkovej čiastke 590 € 

/mesiac 8. - 12/2020 - web inovácie a aplikácie -117 € a vyúčtovanie preddavku 2/2020 - 5 €/. 

 Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č.41 zo dňa 08.09.2020 bol povolený 

presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 3.200 € z dôvodu 

presunu finančných prostriedkov na jednotlivé položky projektu „Brána do karpatských viníc“, 

ktoré budú zabezpečené na uvedený projekt v rámci participatívneho rozpočtu.  

Podľa doloženého projektového formulára sa malo jednať o vyčistenie a oživenie 

podchodu za Teplickou ulicou /jedna z ciest do Malých Karpát/. Projekt nerealizovaný.  

 

 

Záver : 

  

K vyúčtovaniu boli doložené: 

Kontrolný list k uzatvoreným zmluvám: Základnú finančnú kontrolu podľa zákona č.357/2015 

Z.z. a Smernice IRP 25 2017 03 01 SM 15 vykonal a podľa čl.6 ods.8 Smernice IRP 25 2017 

03 01 SM 15 svojim podpisom odsúhlasil /za rozpočet s uvedením FK 0620, EK 642 014, zdroj 

41, program 6.4, HS 0030, suma/ a potvrdil, že finančná operácia zodpovedá kritériám 

hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia verejných prostriedkov a je v súlade 

s uzatvorenými zmluvami, rozhodnutiami a internými aktmi riadenia o hospodárnosti 

s verejnými prostriedkami zodpovedný zamestnanec OPR /Martina Belanová/ a vedúci 

zamestnanec OPR /Jozef Veselovský/. 

Správy o výsledku administratívnej finančnej kontroly vyhotovené vyššie uvedenými 

zamestnancami Kancelárie pre participáciu verejnosti, v ktorých je konštatované vykonanie 

administratívnej finančnej kontroly bez zistených nedostatkov, t.j. súlad s uzatvorenou 

zmluvou a doloženým finančným zúčtovaním podľa prílohy č.3 VZN o poskytovaní dotácií 

/bankové výpisy, faktúry, bločky z RP, výdavkové pokladničné doklady, objednávky, 

sprievodné listy/. Uvedené správy boli prevzaté štatutárnymi orgánmi povinnej osoby. 

 

 

Celkový záver : 

 

 U žiadneho poskytnutého finančného príspevku nebola zo strany MÚ B-NM vykonaná 

kontrola skutočne vynaložených nákladov priamo na mieste realizácie projektu, resp. nebol 

doložený zoznam občanov, pre ktorých boli projekty realizované (správa o hospodárnom 

vynaložení poskytnutých finančných prostriedkov). K uvedenému sú doložené iba pokladničné 

doklady, resp. faktúry a výpisy z bežného účtu OZ, preukazujúce úhrady vyúčtovaných 

nákladov prijímateľa finančného príspevku. Výšku skutočne vynaložených finančných 

prostriedkov, resp. realizáciu projektov participatívneho rozpočtu podľa schváleného zadania, 

nie je možné preukázať. 

 


