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Inform�cia
o plnen� schv�len�ch opatren� na riešenie dopadov finančnej a hospod�rskej kr�zy

Materi�l sa predklad� na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka 
v s�lade s uznesen�m č. 348 prijat�ho na miestnom zastupiteľstva dňa 7.4.2009 pri 
prerokov�van� materi�lu „Anal�za dopadov finančnej a hospod�rskej kr�zy na rozpočet 
mestskej časti Bratislava-Petržalka“. Pretože �loha bola dan� pre rok 2009 a pre rok 2010 boli 
už opatrenia zapracovan� priamo do rozpočtu je t�to inform�cia predkladan� posledn�kr�t.

Navrhovan� opatrenia s� plnen� k 31.12.2009 nasledovne:
1. Schv�liť šetrenie bežn�ch v�davkov v rozpočte na rok 2009, vr�tane zn�ženia odmien 
starostu a z�stupcov starostu na nulu a mimoriadnych odmien poslancov o 50 %, vr�tane 
zn�ženia odmien zamestnancov miestneho �radu o 15 % a šetrenia na prev�dzke �radu.
Plnenie: Splnen� - všetky �pravy rozpočtu, ktor� boli schv�len� na uvedenom rokovan� 
miestneho zastupiteľstva boli zapracovan� do �pravy rozpočtu na rok 2009.

2. Vykryť časť v�padku bežn�ch pr�jmov použit�m prebytku hospod�renia z roku 2008.
Plnenie: Splnen� – prebytok hospod�renia za rok 2008 bol v zmysle uznesenia preveden� do 
Rezervn�ho fondu. Z toho 228 009 EUR ( 6 869 tis. Sk ) bolo použit� na krytie v�padku 
bežn�ch pr�jmov z dan� fyzick�ch os�b.

3. V z�ujme zv�šenia miestnej zamestnanosti ponechať v rozpočte všetky rozvojov� 
a investičn� z�mery v schv�lenej v�ške.
Plnenie: Splnen� – v r�mci �pravy rozpočtu z d�vodu finančnej kr�zy boli ponechan� všetky 
nov� programy v nezmenenej v�ške v s�lade s prijat�m uznesen�m k tomuto bodu.

4. Mesačne sledovať plnenie pr�jmov mestskej časti a v pr�pade potreby predkladať ďalšie 
n�vrhy na �pravu rozpočtu.
Plnenie: Pln� sa priebežne. Na rokovanie porady starostu predklad� finančn� oddelenie vždy 
po ukončen� mesiaca priebežn� bilanciu plnenia pr�jmov a v�davkov mestskej časti.
Na rokovanie miestneho zastupiteľstva sme v priebehu roka predkladali n�vrhy na �pravu 
rozpočtu vždy na z�klade progn�z v�voja plnenia v�nosov dane z pr�jmov fyzick�ch os�b 
zverejnen�ch Inštit�tom finančnej politiky MF SR.

5. Štvrťročne monitorovať dopady z�kona o soci�lnych služb�ch č. 448/2008 Z.z. na rozpočet 
mestskej časti a predkladať n�vrhy na refund�ciu št�tu v zmysle schv�len�ho memoranda.
Plnenie: Pln� sa priebežne. Vedie sa evidencia n�kladov s�visiacich z realiz�ciou uvedenej 
novely z�kona a štvťročne sa zasiela na MPSV SR a ZMOS. Zo strany MPSV SR zatiaľ 
nebola poskytnut� refund�cia n�kladov. 

6. Zv�žiť možnosť zriadiť soci�lny podnik z Miestneho podniku verejnoprospešn�ch služieb.
Plnenie: Vzhľadom na stanoven� podmienky MPSV SR pre zriadenie tak�hoto typu podniku 
je vytvorenie MPVS ako soci�lneho podniku nere�lne a ekonomicky nev�hodn�. Z t�chto 
d�vodov sme nezriaďovali soci�lny podnik.

7. Ur�chliť proces predkladania projektov na z�skanie financi� z fondov EU.
Plnenie: Pln� sa priebežne na z�klade uverejnen�ch term�nov v�ziev pr�slušn�mi 
ministerstvami. V s�časnosti m�me schv�len� dva projekty Revitaliz�cia Vlasteneck�ho 
n�mestia a Projekt cyklotrasy Servus Pontis. 
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8. Zaviesť elektronick� obstar�vanie s cieľom zn�žiť n�klady mestskej časti.
Plnenie: Splnen�.

9. Zn�žiť energetick� n�ročnosť matersk�ch a z�kladn�ch šk�l v mestskej časti a podporovať 
aktivity na využitie alternat�vnych zdrojov energie na �zem� Petržalky.
Plnenie: V r�mci plnenia tohto opatrenia bol schv�len� �ver pre školy a šk�lky na zateplenie 
a v�menu okien. Do dvoch rokov bud� všetky školsk� objekty zrekonštruovan�. Využitie 
alternat�vnych zdrojov energie k tomuto projektu nebolo rozhodnut�m MZ č. 287 
z 16.12.2008 schv�len�. 

10. Vyhodnocovať štvrťročne soci�lny dopad finančnej a hospod�rskej kr�zy na obyvateľov 
mestskej časti, aj v r�mci komunitn�ho soci�lneho partnerstva a predkladať n�vrhy na 
riešenie.
Plnenie: Toto opatrenie sa pln� čiastočne, pretože nie s� relevantn� �daje o dopadoch kr�zy na 
obyvateľov našej mestskej časti. V r�mci činnosti oddelenia soci�lnych vec� n�šho �radu 
evidujeme zv�šen� n�rast počtu žiadateľov o soci�lnu v�pomoc pre rodiny s deťmi o 33 % a 
u osamel�ch obyvateľov je n�rast žiadateľov o 44 %. N�rast počtu nezamestnan�ch 
a občanov, ktor�ch pr�jem je pod hranicou životn�ho minima m�žeme čiastočne sledovať vo 
vypl�can� št�tnych dot�ci� pre deti na stravu a školsk� potreby, kde je n�rast o 19 %.

V Bratislave 7.1.2010
Spracoval: Ing. Juli�n Luk�ček  


