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V�chodisk�
k rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka

na rok 2010 s v�hľadom do roku 2012 

V s�lade so z�konom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtov�ch pravidl�ch �zemnej 
samospr�vy v znen� neskorš�ch predpisov a z�konom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtov�ch 
pravidl�ch verejnej spr�vy v znen� neskorš�ch predpisov predklad�me n�vrh v�chod�sk 
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestsk� časť) na rok 2010 s v�hľadom 
do roku 2012. Materi�l bol prerokovan� na zasadnut� miestnej rady 18.11.2009.

S�časn� finančn� a hospod�rska kr�za m� v�razn� negat�vny dopad na pr�jmov� časť 
rozpočtu mestskej časti, čo sa v tejto etape prejavuje, napriek v�razn�mu kr�teniu požiadaviek 
vo v�davkovej časti rozpočtu, nevyrovnan�m rozpočtom na rok 2010. Z toho d�vodu 
predklad�me materi�l ako v�chodiskov�, ktor� je potrebn� dopracovať po stanovisk�ch 
miestnej rady, poslaneck�ch klubov a komisi� pri miestnom zastupiteľstve.

N�vrh v�chod�sk rozpočtu mestskej časti bol zostaven� na z�klade požiadaviek 
oddelen� miestneho �radu a zriaden�ch rozpočtov�ch a pr�spevkovej organiz�cie. Požiadavky 
boli prerokovan� s ich navrhovateľmi a postupne upraven�. Celkov� schodok rozpočtu 
vych�dzaj�ci z predložen�ch požiadaviek predstavoval čiastku 5 177 011 EUR, po 
prehodnoten� požiadaviek je zn�žen� o 3 248 722 EUR na čiastku 1 928 289 EUR.

Predbežn� bilancia pr�jmov a v�davkov na rok 2010 je nasledovn�:
v EUR

Ukazovateľ Rozpočet 2009 Požiadavky 2010 N�vrh 2010

Bežn� pr�jmy 23 292 941 22 927 329 22 488 481
Kapit�lov� pr�jmy 340 401 283 194 283 194
Finančn� oper�cie pr�jmov� 4 146 430 2 511 633 2 511 633
ROZPOČTOV� ZDROJE SPOLU 27 779 772 25 722 156 25 283 308
Bežn� v�davky 23 764 762 26 848 297 24 297 722
Kapit�lov� v�davky 4 015 010 3 931 822 2 794 827
Finančn� oper�cie v�davkov� 0 119 048 119 048
ROZPOČTOV� V�DAVKY SPOLU 27 779 772 30 899 167 27 211 597
ROZDIEL 0 -5 177 011 -1 928 289

Rozpočet je nevyrovnan� v časti bežn�ch pr�jmov a v�davkov a schodok predstavuje 
čiastku 1 809 241 EUR. Kapit�lov� v�davky s� v n�vrhu kryt� kapit�lov�mi pr�jmami a 
finančn�mi oper�ciami (�ver a mimorozpočtov� peňažn� fondy).  V tabuľke č. 7 uv�dzame 
pracovn� n�vrh kr�tenia schodku n�vrhu rozpočtu na rok 2010, ktor� bude predmetom 
rokovania poslaneck�ch klubov.

Pr�jmy

Rozpočet pr�jmov je navrhovan� v s�lade so schv�len�m št�tnym rozpočtom na rok 
2010. Tento v časti plnenia pr�jmov z dane z pr�jmov fyzick�ch os�b avizuje zn�ženie v�nosu 
pr�jmov z tejto dane o 8,35%. V tejto v�ške bol prepoč�tan� aj v�nos dane pre mestsk� časť. 
V predloženom n�vrhu neuvažujeme so zapojen�m rezervn�ho fondu.

Rozpočet pr�jmov je navrhovan� v rovnakej štrukt�re ako po minul� roky, t.j. na 
pr�jmy bežn� a kapit�lov� a pr�jmov� finančn� oper�cie. V pr�lohe tohoto materi�lu, v tabuľke 
č. 1 je uveden� tabuľkov� prehľad navrhovan�ch pr�jmov. Oproti roku 2009 navrhujeme 
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zn�ženie celkov�ch pr�jmov o 2 496 464 EUR. Zn�ženie sa t�ka bežn�ch, kapit�lov�ch 
pr�jmov i pr�jmov�ch finančn�ch oper�ci�.

Rozpočet 2009 N�vrh 2010 _ Rozdiel
Bežn� pr�jmy 23 292 941 EUR 22 488 481 EUR -804 460 EUR        
Kapit�lov� pr�jmy 340 401 EUR 283 194 EUR -57 207 EUR
Finančn� oper�cie 4 146 430 EUR 2 511 633 EUR -1 634 797 EUR

Bežn� pr�jmy:
Zn�ženie bežn�ch pr�jmov o 804 460 EUR ovplyvňuje očak�van� zn�ženie 

najv�znamnejšej pr�jmovej položky – podielu na v�nose dane z pr�jmov fyzick�ch os�b. 
Oproti rozpočtu roku 2009 v čiastke 8 071 776 EUR očak�vame v roku 2010 pr�jem iba 
7 397 783 EUR. Pri tvorbe n�vrhu rozpočtu sme vych�dzali z n�vrhu z�kona o ŠR na rok 
2010, ktor� stanovuje v�šku podielu dane z pr�jmov fyzick�ch os�b pre obce a z platn�ho 
Štat�tu hlavn�ho mesta SR Bratislavy, ktor� určuje prerozdelenie v�nosu dan� medzi 
jednotliv� mestsk� časti.

Pri vyč�slen� n�vrhu rozpočtu ostatn�ch pr�jmov�ch položiek sme vych�dzali z v�voja 
plnenia rozpočtu roku 2009.

Daňov� pr�jmy zahŕňaj� okrem spom�nan�ho podielu na v�nose dane z pr�jmov 
fyzick�ch os�b taktiež podiel na v�nose dan� z nehnuteľnost� a podiel na poplatku za 
komun�lny odpad vyinkasovan� hlavn�m mestom a pr�jem z miestnych dan� za špecifick� 
služby. Spr�vu dane z nehnuteľnost� vykon�va hlavn� mesto SR Bratislavy a mestsk�m 
častiam prerozdeľuje časť z jej v�beru podľa koeficientu stanoven�ho Štat�tom hlavn�ho 
mesta SR Bratislavy. Na rok 2010 odhadujeme čiastku na �rovni roku 2009, t.j. 4 153 300 
EUR. Na �rovni roku 2009 odhadujeme aj podiel na poplatku za komun�lny odpad, keďže 
princ�p prerozdelenia ost�va rovnak�.  

Pr�jem z miestnych dan� odhadujeme na čiastku 430 597 EUR. Ide o dane, ktor� s� 
v spr�ve mestskej časti a ich sadzby určuje mestsk� časť vo svojom všeobecne z�v�znom 
nariaden�:

 za psa – 157 000 EUR,
 za už�vanie verejn�ho priestranstva – 250 000 EUR, z toho 150 000 EUR za 

vyhraden� parkovanie,
 za nev�hern� hracie pr�stroje – 16 597 EUR,
 za predajn� automaty – 7 000 EUR.

Pr�jmy odhadujeme na �rovni roku 2009, okrem dane za už�vanie verejn�ho priestranstva, kde
sme prihliadali na pokles spoplatňovan�ch rozkop�vok. 

Nedaňov� pr�jmy navrhujeme oproti roku 2009 vyššie o 98 973 EUR. Je to sp�soben� 
predovšetk�m očak�van�m n�rastom pr�jmov z pren�jmu bytov, nebytov�ch priestorov a 
gar�ž� o 194 020 EUR. N�rast očak�vame z vymožen�ch pohľad�vok prevzat�ch po 
zrušenom Bytovom podniku Petržalka.

Pr�jmy zo spr�vnych poplatkov predpoklad�me v čiastke 88 616 EUR. Za pren�jom 
tepeln�ho hospod�rstva spoločnosti Dalkia očak�vame čiastku na �rovni roku 2009 –
1 029 011 EUR. Pren�jom budov v spr�ve mestskej časti (športov� haly na Znievskej, 
Wolkrovej, Prokofievovej, Gercenovej ulici, b�val� z�kladn� školy na Temat�nskej 10, 
Vlasteneckom n�m. 1, Beňadickej 38, b�val� objekty matersk�ch šk�l a detsk�ch jasl� na 
Rovniankovej 10, Medveďovej 2-4, Lachovej 33, Osusk�ho 8), odhadujeme s minim�lnym 
n�rastom v celkovej čiastke 92 100 EUR.
Pr�jem z pren�jmu M�tneho domčeku bol v roku 2009 ukončen�, keďže objekt prejde od 
1.1.2010 do spr�vy hlavn�ho mesta.
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Oproti roku 2009 očak�vame nižšie pr�jmy:
- z pren�jmu pozemkov (o 8 tis. EUR), rozpočtovan� čiastka 192 000 EUR vych�dza 

z n�jomn�ch zml�v platn�ch pre rok 2010,
- z pren�jmu priestorov v prev�dzkovej budove na Kutl�kovej ulici, s�dla mestskej časti 

(o 15 300 EUR) z d�vodu ukončenia n�jmov a ďalšieho využ�vania pre potreby mestskej 
časti,

- z bankov�ch �rokov (o 3 930 EUR), z d�vodu poklesu �rokov�ch sadzieb,
- z ostatn�ch nedaňov�ch pr�jmov (o 74 769 EUR) z d�vodu nerozpočtovania pok�t 

v rozsahu predch�dzaj�ceho roku.

Dividendy od Dexia banky na rok 2010 nerozpočtujeme, keďže na z�klade uznesenia 
valn�ho zhromaždenia sa v roku 2010 neuvažuje s vypl�can�m dividend. 

Granty a transfery s� rozpočtovan� na dot�cie na prenesen� kompetencie vo v�ške 
5 760 423 EUR. Sponzorsk� dary nerozpočtujeme, do rozpočtu bud� zahŕňan� postupne po 
ich skutočnom prijat�. Obdobne zatiaľ nerozpočtujeme dot�ciu na aktiv�ciu nezamestnan�ch, 
keďže nie je uzavret� nov� dohoda medzi �radom pr�ce, soci�lnych vec� a rodiny a mestskou 
časťou na aktivačn� činnosť nezamestnan�ch občanov. 

Dot�cie na prenesen� v�kon št�tnej spr�vy navrhujeme na rok 2010 s n�rastom oproti 
roku 2009 o 38 296 EUR na z�klade �dajov uveden�ch v z�kone o št�tnom rozpočte na rok 
2010. Na činnosť školstva očak�vame dot�ciu nav�šen� o 1,5%, na činnosť školsk�ho �radu a 
zariadenia opatrovateľskej starostlivosti o 2%, ostatn� dot�cie s� navrhnut� na �rovni roku 
2009. Skutočn� v�ška dot�ci� bude stanoven� až v roku 2010 ozn�men�m pr�slušn�ho 
ministerstva.

Pr�jmy rozpočtov�ch organiz�ci� (12 na �seku školstva, 2 na �seku kult�ry a 1 na 
�seku soci�lnej starostlivosti) rozpočtujeme na z�klade n�vrhov jednotliv�ch organiz�ci�.
Z organiz�ci� školstva očak�vame pr�jmy vo v�ške 527 555 EUR, z toho 
- pr�jmy za školsk� klub det� a  poplatky matersk�ch šk�l 357 797 EUR ,
- pr�jmy za cudz�ch stravn�kov 46 859 EUR,
- pr�jmy z pren�jmu 117 836 EUR,
- ostatn� pr�jmy (bankov� �roky, in�) 5 063 EUR.
Oproti roku 2009 je to n�rast o 17 845 EUR, z toho 7 602 EUR s� predpokladan� pr�jmy 
z novozriadenej materskej školy na Fedinovej ulici.

Za ostatn� rozpočtov� organiz�cie navrhujeme pr�jmy vo v�ške 515 044 EUR. Pokles  
pr�jmov je u Kult�rnych zariaden� Petržalka o 2 950 EUR a Miestnej Knižnice Petržalka
o 937 EUR.

Kapit�lov� pr�jmy:
Na rok 2010 ich odhadujeme vo v�ške 283 194 EUR, a to z predaja pozemkov

v spr�ve mestskej časti v čiastke 33 194 EUR a z podielu na pr�jmoch z predaja nehnuteľn�ho 
majetku hlavn�ho mesta, ktor� odhadujeme na �rovni roku 2009, t.j. v čiastke 250 000 EUR. 

Finančn� oper�cie:
Pri n�vrhu pr�jmov z finančn�ch oper�ci� sme vych�dzali z v�šky predpokladan�ch 

disponibiln�ch zostatkov mimorozpočtov�ch peňažn�ch fondov mestskej časti k 31.12.2009 a 
dočerpania zostatku �veru, ktor� mestsk� časť prijala v roku 2009 na rekonštrukciu budov 
z�kladn�ch a matersk�ch šk�l.

Do rozpočtu na rok 2010 navrhujeme zapojiť 
- Fond rozvoja b�vania v čiastke 171 335 EUR na v�stavbu nov�ch chodn�kov a 

komunik�ci� 20 000 EUR – program 4.1.3., projekt Verejn� detsk� ihrisk� 136 335 EUR
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– program 6.7. a na dotv�ranie a budovanie kontajnerov�ch stanov�šť 15 000 EUR –
program 7.4.3.,

- Konto zelene v čiastke 52 000 EUR na v�sadbu odrasten�ch stromov 34 000 EUR-
program 7.3.4., na projekt Petržalsk� okr�šlovacia iniciat�va 10 000 EUR – program 
7.3.2. a na projekt Park Ovsište 8 000 EUR – 7.3.3., 

- Fond statickej dopravy v čiastke 29 798 EUR na vybudovanie nov�ch parkovac�ch miest
- program 4.2.3.

N�vrh rozpočtu mimorozpočtov�ch peňažn�ch fondov mestskej časti na rok 2010:
v EUR

N�zov fondu Poč.stav k 1.1.2010 Pr�jmy V�davky Zostatok
Fond rozvoja b�vania 171 347 12 650 171 335 12 662
Rezervn� fond 946 650 0 0 946 650
Konto zelene 213 059 10 000 52 000 171 059
Fond statickej dopravy 29 798 130 000 29 798 130 000
Fondy  spolu 1 360 855 152 650 253 133 1 260 372

Do n�vrhu rozpočtu na rok 2010 nezap�jame Rezervn� fond, ktor� navrhujeme 
ponechať ako pr�padn� rezervu na spl�canie prijat�ho �veru od Dexia banky. 

Výdavky

V�davkov� časť rozpočtu je spracovan� v programovom členen�. Rozpis všetk�ch 
v�davkov v členen� na programy, podprogramy, prvky a projekty s rozpisom z�merov, 
cieľov, merateľn�ch ukazovateľov a koment�rom k požadovan�mu rozpočtu v�davkov tvor� 
pr�lohu tohoto materi�lu a vzhľadom na rozsah je predložen� v elektronickej podobe.
V pr�lohe, v tabuľke č. 2, je uveden� tiež prehľad požiadaviek a n�vrhov všetk�ch 
očak�van�ch v�davkov na rok 2010 v porovnan� s rozpočtom na rok 2009. Oproti roku 2009 
je navrhovan� nov� programov� štrukt�ra v�davkov, ktor� vych�dza z nov�ch požiadaviek a
z praktick�ch sk�senost� z predch�dzaj�ceho roku. Jednou zo zmien je aj presun všetk�ch 
navrhovan�ch �čelov�ch finančn�ch dot�ci� neziskov�m pr�vnick�m a fyzick�m osob�m –
podnikateľom na podporu všeobecne prospešn�ch služieb a verejnoprospešn� �čely do 
programu 12 s t�m, že ich konkr�tne určenie schv�li miestne zastupiteľstvo. Z�kladn� 
členenie v�davkov do 12–tich programov ost�va nezmenen�. Niektor� projekty a prvky 
v programovom rozpočte s� uveden� bez finančn�ho plnenia z d�vodu ich realiz�cie
v ďalš�ch rokoch, alebo z d�vodu, že si aktivita nevyžaduje osobitn� v�davky. Celkov� 
požiadavka na v�davkov� časť rozpočtu je 30 899 167 EUR. Po kr�ten� požiadaviek je 
n�vrh rozpočtu v�davkov v celkovej čiastke 27 211 597 EUR, čo ešte st�le vytv�ra schodok 
rozpočtu vo v�ške 1 928 289 EUR.

Do rozpočtu s� začlenen� i miestne podniky, ktor�ch zriaďovateľom je mestsk� časť. 
Ide o transfery pre pr�spevkov� organiz�ciu mestskej časti – Miestny podnik verejno-
prospešn�ch služieb Petržalka a 15 rozpočtov�ch organiz�ci�. V pr�lohe (tabuľky č. 3 – 5) 
priklad�me za tieto organiz�cie prehľad ich navrhovan�ch pr�jmov a v�davkov, n�kladov a 
v�nosov a navrhovan�ch transferov z rozpočtu mestskej časti na ich činnosť v porovnan� 
s rokom 2009.

V rozpočte na rok 2010 je zahrnut� aj pokračovanie na projekte financovanom 
z Eur�pskeho soci�lneho fondu – Inov�cia a nov� met�dy vyučovania anglick�ho 
jazyka(program 5.4.1.) a finančn� prostriedky na spolu�časť na nov�ch projektoch, 
o ktor�ch schv�lenie sa mestsk� časť uch�dza. V kapit�lov�ch v�davkoch roku 2010 s� 
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zahrnut� aj v�davky na rekonštrukciu školsk�ch budov – projekt mestskej časti zah�jen� 
v roku 2009 a financovan� z prijat�ho �veru a vo finančn�ch oper�ci�ch spl�tky �veru, ktor� 
mestsk� časť začne spl�cať od septembra 2010.

Mestsk� časť m� v rozpočte zapracovan� aj v�davky na prenesen� v�kon št�tnej 
spr�vy, činnosti delimitovan� št�tom do p�sobnosti obc�. Do rozpočtu na rok 2010 s� 
navrhovan� nasledovne:

v EUR

Prenesen� kompetencia Dot�cia zo ŠR N�vrh v�davkov Rozdiel

Školstvo - bežn� v�davky 5 306 133 5 306 133 0
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti 171 360 353 640 -182 280
Spoločn� stavebn� �rad 102 004 272 189 -170 185
Špeci�lny stavebn� �rad 5 012 79 561 -74 549
Matrika 75 900 103 216 -27 316
Št�tny fond rozvoja b�vania 23 619 23 619 0
Školsk� �rad 36 668 54 461 -17 793
Ohlasovňa pobytu 37 436 43 647 -6 211
Spolu 5 758 132 6 236 466 -478 334

Za činnosť na �seku školstva a matriky s� v tabuľke podielovo uveden� v�davky iba 
za prenesen� v�kon činnost� št�tu. 

N�vrh rozpočtu pre školstvo je spracovan� na z�klade požiadaviek jednotliv�ch 
pr�vnych subjektov – jeden�stich z�kladn�ch šk�l a Strediska služieb škol�m a školsk�m 
zariadeniam Petržalka. Vzhľadom na kr�zov� režim v očak�vanom rozpočte v roku 2010 sa 
nemohli do n�vrhov rozpočtov premietnuť všetky požiadavky. 

V�davky na prenesen� v�kon št�tnej spr�vy s� na �rovni roku 2009, kde je len mierne 
nav�šenie v oblasti osobn�ch v�davkov v zmysle platnosti nov�ch predpisov od 1. 11. 2009. 
Uvažuje sa so zv�šen�m o 1 %. Prostriedky na prev�dzku z�kladn�ch šk�l ostali na �rovni 
roku 2009.

Požiadavky na osobn� v�davky na origin�lne kompetencie pre školsk� klub det�(ŠKD)
a školsk� jed�lne(ŠJ) pri z�kladn�ch škol�ch s� vo v�ške uplatnen�ch n�vrhov rozpočtov, 
nakoľko tieto sa len mierne odchyľuj� od rozpočtu roku 2009 (zn�ženie je o 0,3 %). V�davky 
na prev�dzku s� oproti roku 2009 zv�šen� pre ŠKD a ŠJ pri z�kladn�ch škol�ch o cca 2% na 
�hradu energi�.

Pre Stredisko služieb škol�m a školsk�m zariadeniam Petržalka (SSŠaŠZ) sa uvažuje 
so zv�šen�m rozpočtu najm� z d�vodu sprev�dzkovania objektu na Fedinovej ul. pre potreby 
zaradenia do siete matersk�ch šk�l, čo predstavuje čiastku 331 724 EUR v bežn�ch 
v�davkoch, kapit�lov� v�davky v čiastke 17 613 EUR s� na prvotn� vybavenie MŠ a 
ŠJ. Dofinancovanie z �veru je na zrekonštruovanie objektu v celkovej v�ške 328 220 EUR.
V oblasti kapit�lov�ch v�davkov SSŠaŠZ je uvažovan� s prostriedkami na zabezpečenie 
samostatn�ho vykurovania v 7 školn�ckych bytov. Požiadavka na n�kup osobn�ho 
a �žitkov�ho motorov�ho vozidla nie je do n�vrhu rozpočtu na rok 2010 zaraden�. 

N�vrh rozpočtu v�davkov na roky 2011 a 2012
V nasleduj�cich rokoch, na z�klade schv�len�ho št�tneho rozpočtu ŠR do roku 2012, 

predpoklad�me zv�šenie bežn�ch pr�jmov a t�m aj bežn�ch v�davkov mestskej časti, ktor� 
by mali vo v�čšej miere pokryť požadovan� v�davky. Vo finančn�ch oper�ci�ch s� zahrnut� 
spl�tky �veru. Rozpočty na rok 2011 a 2012 s� orientačn�, bud� sa upresňovať 
v nasleduj�cich rokoch.
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Materi�l obsahuje nasledovn� pr�lohy:
- tab. č. 1 – prehľad pr�jmov mestskej časti
- tab. č. 2 - prehľad v�davkov mestskej časti v programovej štrukt�re
- tab. č. 3 – prehľad ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešn�ch služieb Petržalka 
- tab. č. 4 – prehľad ukazovateľov Kult�rnych zariaden� Petržalka a Miestnej knižnice Petržalka
- tab. č. 5 – prehľad ukazovateľov Strediska soci�lnych služieb Petržalka
- tab. č. 6 – celkov� bilancia rozpočtu pr�jmov a v�davkov
- sum�rna zostava programov�ho rozpočtu v�davkov na rok 2010
- n�vrh rozpočtu MP VPS vypracovan� samotnou organiz�ciou


