
S t a n o v i s k o 
miestneho kontrolóra MČ B-NM k záverečnému účtu 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
za rok 2021 

 
 
 

V zmysle ustanovenia § 18f, ods. 1, písm. c/, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, v znení neskorších predpisov a čl. 32, ods. 5, písm. a/, Štatútu hl. mesta SR 
Bratislavy, predkladám Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 
stanovisko k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2021. 

 
Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2021 je spracovaný 

v zmysle § 16, zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy      
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde podľa § 16, ods. 5, písm. a/, sú údaje               
o plnení rozpočtu v členení podľa § 10, ods. 3 uvedeného zákona, rozdelené na bežný 
rozpočet, kapitálový rozpočet a na finančné operácie. 

  
 Záverečný účet mestskej časti prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia za 
rok 2021 a sú v ňom prehľadne a konkrétne dokumentované dosiahnuté hospodárske 
výsledky. Poskytuje informácie o zdrojoch financovania mestskej časti a tiež o finančnom 
plnení príjmov a výdavkov, spôsobe ich tvorby, ako aj účely použitia. Materiál ďalej v 
zmysle § 16 zákona č.583/2004 Z.z. obsahuje údaje z účtovného výkazníctva, a to 
bilanciu aktív    a pasív k 31.12.2021, v ktorej je zhodnotenie stavu majetku, ako aj 
pohľadávok a záväzkov, hodnotenie plnenia programov mestskej časti v roku 2021, 
prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021, ako aj finančné usporiadanie vzťahov voči 
zriadeným a založeným právnickým osobám, štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, 
rozpočtom iných obcí a rozpočtu VÚC.  
 
 Záverečný účet mestskej časti vyjadruje dosiahnuté výsledky rozpočtového 
hospodárenia, výsledky hospodárenia mimorozpočtových peňažných fondov, finančné 
usporiadanie vzťahov príspevkovej organizácie, rozpočtových organizácií a Novomestskej 
parkovacej spoločnosti, s.r.o., zriadených mestskou časťou k rozpočtu mestskej časti, 
zúčtovanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, poskytnutých na bežné                   
a kapitálové výdavky a zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu MČ   
B-NM právnickým a fyzickým osobám v zmysle VZN č.5/2016 v znení VZN č.3/2017, VZN 
č.5/2018, VZN č.10/2018 a VZN č.1/2022. Zhodnocuje plnenie bežného rozpočtu, 
kapitálového rozpočtu a finančných operácií v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v 
členení podľa § 10, ods. 3, zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení 
n.p.. Vychádzajúc z uvedeného, vykazované výsledky hospodárenia na príslušných 
príjmových a výdavkových kapitolách rozpočtu mestskej časti sú obrazom jednak 
kvantitatívneho, ale aj kvalitatívneho realizovania finančnej politiky orgánov mestskej časti 
Bratislava - Nové Mesto. 
 

Účtovníctvo MČ B-NM v roku 2021 bolo vedené v zmysle zákona č.431/2002 Z.z.    
o účtovníctve v znení n.p. a v zmysle opatrenia MF SR č.16786/2007-31 v znení 
neskorších opatrení /opatrenie MF SR č.MF 25189/2008-311 a opatrenie MF SR č.MF 
24240/2009-31/, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej 
účtovnej osnovy pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce.  

 
Pre overenie vedenia účtovníctva a zhodnotenie stavu majetku vydal starosta 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto príkaz na vykonanie riadnej fyzickej a dokladovej 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021. Zo 
záverečnej správy o vykonaní riadnej inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu 



 2

majetku a záväzkov k 31.12.2021 vyplýva, že inventúrou zistený skutočný stav súhlasí s 
účtovným stavom, inventarizáciou neboli zistené inventarizačné rozdiely a postup a 
priebeh vykonania inventarizácie bol dodržaný.  
 

V súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
bola spracovaná účtovná závierka k 31.12.2021 a odoslaná do rozpočtového 
informačného systému účtovných závierok MF SR. 

 
Predkladané stanovisko miestneho kontrolóra vychádza z analýzy dosiahnutých 

príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu mestskej časti. Vykazované príjmy a výdavky boli 
overené v hlavnej knihe hospodárenia a porovnané s rozpočtom mestskej časti na rok 
2021. 

 
 Súčasťou stanoviska k záverečnému účtu sú aj vlastné kontrolné zistenia útvaru 
miestneho kontrolóra, vyplývajúce z výsledkov previerok, vykonaných v hodnotenom 
období na oddeleniach MÚ MČ B-NM a zriadených organizáciách.   
 
 Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto sa v roku 2021 
riadilo rozpočtom, schváleným uznesením MZ MČ B-NM č.20/04 dňa 20.01.2021. 
V priebehu rozpočtového roka sa vyskytli nepredvídané situácie, situácie vyvolané 
pandémiou koronavírusu COVID – 19, ako aj oznámeniami o výške poskytnutých dotácií 
zo štátneho rozpočtu, ktoré si vyžiadali korekcie viacerých rozpočtovaných príjmových               
a výdavkových položiek. Ich úpravy sa uskutočnili na základe 9 zmien rozpočtu, 
schválených uzneseniami MZ MČ B-NM, prijatím 80 rozpočtových opatrení starostu 
mestskej časti a prijatím 164 rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania orgánom 
mestskej časti, nakoľko to boli účelovo určené prostriedky zo ŠR, z EÚ a iných 
prostriedkov zo zahraničia, prípadne poskytnutých na konkrétny účel z rozpočtu iného 
subjektu verejnej správy a z darov, ktorými sa upravil rozpočet. 
 
 Rozpočet na rok 2021 bol spracovaný v súlade s § 4 zákona č.523/2004 Z.z.                
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a § 4 a § 9 
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov ako programový rozpočet na obdobie troch rokov, t.j. roky 2021, 
2022 a 2023, ktorý rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR 
č.MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická 
klasifikácia rozpočtu v znení neskorších predpisov a bol spracovaný v súlade s „Príručkou 
na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023“, č.j. 
MF/009168/2019–411, vydanej                v súlade s § 14 zákona č.523/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, ktorá vecne 
vymedzuje bežné a kapitálové príjmy a výdavky rozpočtu mestskej časti a ich jednotlivé 
triedenie. 

Programový rozpočet MČ B-NM na rok 2021 bol schválený podľa ustanovenia § 
10, ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako prebytkový, 
a to z dôvodu povinného odvodu poplatku za rozvoj v poslednom štvrťroku 2020 na účet 
hl. m. SR Bratislavy vo výške 20.000,00 €. Celkové príjmy rozpočtu boli predpokladané vo 
výške 30.057.434,97 € a celkové výdavky boli predpokladané vo výške 30.037.434,97 €. 
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový, keď 
schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a s použitím 
príjmových finančných operácií. Bežný rozpočet príjmov bol schválený vo výške 
23.803.215,92 € a rozpočet bežných výdavkov  bol vo výške 23.529.015,97 €. Kapitálový 
rozpočet príjmov bol schválený vo výške 4.021.694,00 € a kapitálové výdavky vo výške 
6.508.419,00 €. Príjmové finančné operácie boli schválené vo výške 2.232.525,05 €, a to 
zo splátky pôžičky Novomestskej parkovacej spoločnosti s.r.o. vo výške 20.000,00 €, zo 
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zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 959.800,05 €, prevodu z 
„Rezervného fondu“ vo výške 802.725,00 €, prevodu z „Fondu rozvoja bývania“ vo výške 
250.000,00 € a z pôžičky vo výške 200.000,00 €. 

 
Na základe nových skutočností a požiadaviek na financovanie bol počas roka 

2021 rozpočet upravovaný zmenami rozpočtu schválenými uzneseniami MZ MČ B-NM, 
rozpočtovými opatreniami starostu mestskej časti a prijatím rozpočtových opatrení bez ich 
nutnosti schvaľovania orgánom mestskej časti. Po vykonaných zmenách bol bežný 
rozpočet  príjmov k 31.12.2021 vo výške 26.605.681,05 € a rozpočet bežných výdavkov 
vo výške 27.706.088,72 €. Rozpočet kapitálových príjmov bol upravený na 5.494.172,00 
€ a rozpočet kapitálových výdavkov bol upravený na 9.265.318,35 €. Pre zabezpečenie 
krytia schodku kapitálových výdavkov sa predpokladal prevod finančných prostriedkov                      
z mimorozpočtových zdrojov vo výške 4.942.540,12 €, a to zo splátky pôžičky 
Novomestskej parkovacej spoločnosti s.r.o. vo výške 20.000,00 €, zo zostatku 
prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 1.423.026,59 €, prevodu z „Rezervného 
fondu“ vo výške 3.210.450,00 €, prevodu z „Fondu rozvoja bývania“ vo výške 250.000,00 
€ a z iných príjmových finančných operácií vo výške 39.063,53 €. Celkový rozpočet bol po 
úpravách    v príjmovej časti vo výške 37.042.393,17 € a vo výdavkovej časti vo výške         
37.010.470,60 €.    
 
 Pre hodnotenie plnenia príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu je z pohľadu 
miestneho kontrolóra nedostatok v zostavovaní tabuliek, kde chýba v jednotlivých 
položkách porovnanie s predchádzajúcim rokom. Porovnaním uvedených údajov podľa 
jednotlivých položiek je možné zistiť trend vývoja hospodárenia mestskej časti, čo je 
výpovednejšia hodnota ako porovnávanie návrhu rozpočtu so skutočnosťou. Návrh 
rozpočtu je zvyčajne podhodnotený. 
                                                                                                                                                                                                                                                                      
 Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021 bolo v príjmovej časti vo výške 
30.607.411,18 € a výdavkovej časti vo výške 28.018.221,91 €. Bežné príjmy sú vo výške 
26.189.943,69 €, kapitálové príjmy vo výške 546.216,33 € a príjmové finančné operácie 
vo výške 3.871.251,16 €. Príjmové finančné operácie pozostávali zo splátky pôžičky 
Novomestskej parkovacej spoločnosti s.r.o. vo výške 8.000,00 €, zo zostatku prostriedkov 
z predchádzajúcich rokov vo výške 1.345.853,73 €, prevodu z „Rezervného fondu“ vo 
výške 2.208.643,81 €, prevodu z „Fondu rozvoja bývania“ vo výške 76.630,32 € a z iných 
príjmových finančných operácií vo výške 232.118,30 €. Bežné výdavky sú vo výške 
25.100.128,62 € a kapitálové výdavky vo výške 2.727.531,19 €. Finančné operácie spolu 
vo výške 190.562,10 €, cez ktoré bolo zabezpečené vrátenie finančných zábezpek 
z realizovaných stavieb a vrátenie nespotrebovanej finančnej výpomoci zo štátneho 
rozpočtu na riešenie dopadov pandémie COVID 19. 
   
 Plnenie príjmov bežného rozpočtu bolo vo výške 26.189.943,69 €, čo je plnenie na 
98,44 %. Bežné príjmy boli plnené v súlade s rozpočtom. Pri daniach z príjmov 
a kapitálového majetku bol príjem naplnený vo výške 14.314.941,06 €. Pri dani za tovary 
a služby – dane za špecifické služby bol výber vo výške 516.551,06 €, čo bolo plnenie na 
62,7%. Neplnenie bolo spôsobené slabým výberom poplatku za rozvoj. Nedaňové príjmy 
boli splnené vo výške 2.863.994,80 €, čo je plnenie na 86,4 %. Nižšie plnenie je vo 
všetkých položkách a je spôsobené pandémiou COVID – 19,  keď napr. z dôvodu 
vládnych nariadení boli Stredisko kultúry a Knižnica zatvorené.  Bežné a všeobecné 
granty a transfery, použité na výdavky prenesených kompetencií štátnej správy, sa 
podarilo splniť na 100,4 % v celkovej výške 9.011.007,83 €. Granty a transfery boli 
účelovo určené a boli použité             v súlade s ich účelom. 
 
 Kapitálové príjmy spolu boli splnené vo výške 546.216,33 €, čo predstavuje 
plnenie na 9,9 %. Kapitálové príjmy vo výške 324.118,81 € sú z predaja pozemkov 
a nehmotných aktív. Kapitálové granty a transfery sa podarilo zabezpečiť v celkovej výške 
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222.097,52 €, a to poskytnutím grantu na vybudovanie športového areálu na Pionierskej 
ul. pri ZŠ Sibírska a dotácie na zlepšenie vybavenia školských jedální a učební na ZŠsMŠ 
v rámci MČ B-NM. 
  
Vo výdavkovej časti rozpočtu bola zo strany vedenia mestskej časti dodržaná zásada 
opatrnosti, keď výdavok bol povolený len vtedy, keď bol krytý finančnými prostriedkami na 
príjmovej časti. Týmto spôsobom boli výdavky čerpané v objeme 28.018.221,91 €, t.j. na 
75,7%. Bežné výdavky boli čerpané v objeme 25.100.128,62 €, t.j. na 90,59% a 
kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 2.727.531,19 €, čo je 29,44 % plnenie. Výdavky 
finančných operácií spolu boli vo výške 190.562,10 €. Čerpanie výdavkov je prehľadne 
spracované v tabuľkovej forme. Čerpanie bežných aj kapitálových výdavkov bolo v súlade 
so schváleným rozpočtom, prípadne vydanými rozpočtovými opatreniami starostu MČ B-
NM. 
 
 Plnenie bežných a kapitálových výdavkov za rok 2021 je podrobne spracované         
v Monitorovacej správe, spracovanej k 31.12.2021 v predkladanom programovom 
rozpočte MČ B-NM. Programový rozpočet je členený podľa oblastí kam smerujú výdavky 
a je zostavený v 9 programoch s určením výšky finančných prostriedkov, stanovenými 
zámermi, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi, ktoré sú bližšie špecifikované 
prostredníctvom podprogramov a prvkov. V predloženej správe je podrobne vyhodnotený 
každý program, podprogram a prvok s osobnou zodpovednosťou príslušnej osoby.  
 
 Výsledok hospodárenia bez finančných operácií vykazuje schodok vo výške                 
-1.091.499,79 €. Podľa ustanovení § 10 a § 16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení n.p. 
sa pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky 
poskytnuté zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, čo po napočítaní 
predstavuje spolu sumu 709.020,49 €. Výsledok hospodárenia, upravený v zmysle vyššie 
uvedeného, je schodok v objeme 1.800.520,28 €. Uvedený schodok sa navrhuje vyrovnať 
zo zostatku finančných operácií, z ktorých sú odpočítané iné príjmové operácie /cudzie 
zdroje - finančné zábezpeky na ukončené stavby, stavby realizované v rámci ZŠsMŠ 
a zostatok cudzích zdrojov v rámci realizácie stavieb/, čo tvorí zostatok FO vo výške 
3.639.132,86 €. Po odpočítaní schodku rozpočtu je zostatok finančných operácií vo výške 
1.838.612,58 €, ktoré sa navrhujú previesť do Rezervného fondu MČ B-NM..  
 Výdavky finančných operácií neboli realizované. 
 
 Pri spracovaní stanoviska miestneho kontrolóra k výsledkom hospodárenia MČ      
B-NM bolo značne náročné vyhľadávať a spracovať uvádzané podklady uvedené 
v tabuľke. Nakoľko ide o určenie výsledku hospodárenia MČ B-NM aj pre širokú 
verejnosť, je potrebné uvádzané podklady zo strany spracovateľa zrozumiteľne písomne 
okomentovať.   
 

 V záverečnom účte MČ B-NM je vyhodnotené aj plnenie rozpočtov jednotlivých 
rozpočtových organizácií, a to 8 Základných škôl s materskými školami, Strediska kultúry, 
Knižnice a jednej príspevkovej organizácie EKO-podniku VPS a Novomestskej 
parkovacej spoločnosti s.r.o., ktorej zakladateľom a jediným spoločníkom je MČ B-NM. V 
súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 
znení n.p., bolo vykonané finančné usporiadanie vzťahov so zriadenými organizáciami 
voči zriaďovateľovi. V organizáciách boli prekontrolované hlavné knihy hospodárenia                       
a zhodnotené bolo plnenie záväzných ukazovateľov a návrh usporiadania výsledkov 
hospodárenia organizácií. Vo všetkých zriadených organizáciách hospodárili v súlade so 
schváleným rozpočtom a rozpočtovými opatreniami. Na základe zistených skutočností je 
navrhnuté všetky účtovné závierky organizácií za rok 2021 schváliť. 

 
Súčasťou vyhodnotenia záverečného účtu je aj preverenie tvorby a čerpania 
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rozpočtových peňažných fondov. Hospodárenie fondov sa riadilo schváleným rozpočtom. 
Tvorba fondov, ako aj ich použitie, bolo v súlade so zákonom.  

 
Konštatujem, že záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 

2021 bol v súlade s § 9, ods. 3, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 
neskorších zmien a doplnkov, zverejnený na vývesnej tabuli Miestneho úradu 15 dní pred 
zasadnutím Miestneho zastupiteľstva (k 28.06.2022). 

 
Predložený Záverečný účet za rok 2021 analyticky hodnotí dobré plnenie 

jednotlivých častí rozpočtu za rok 2021. Materiál je potrebné vo vyššie uvedených 
oblastiach spracovať prehľadnejšie. Odborne je spracovaný na dobrej úrovni. 
 

Vyhodnotením hospodárenia mestskej časti za rok 2021 môžem konštatovať, že 
splnilo svoje základné poslanie zabezpečiť financovanie rozpočtom stanovených úloh           
a zámery rozpočtu v plnej miere realizovať. Vzhľadom na vyššie uvedené, odporúčam 
Miestnemu zastupiteľstvu záverečný účet mestskej časti za rok 2021 

 
schváliť bez výhrad ! 

 
 

 
V Bratislave, dňa 14.06.2022                            
 
 
 
 
 

                                   Ing. Martin Böhm 
     miestny  kontrolór 

 

 


