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N€vrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

schvaľuje

1. Celoročn‡ hospod€renie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2009 bez v…hrad.
2. Z€verečn… †čet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2009
-

schodok bežn‡ho a kapit€lov‡ho rozpočtu v čiastke 2 446 692,84 €
prebytok rozpočtu vr€tane finančn…ch oper€ci„ v čiastke 221 771,29 €.

3. Vr€tenie prebytku vykonan…ch prevodov z mimorozpočtov…ch peňažn…ch fondov za rok
2009 v čiastke 183 943,33 € do Rezervn‡ho fondu.
4. Finančn‡ usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešn…ch služieb Petržalka
k 31.12.2009 - vyk€zan… zisk vo v…ške 230,53 € ponechať organiz€cii ako pr„del do jej
Rezervn‡ho fondu.
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Z€verečn‚ ƒčet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2009
V s†lade s ustanoveniami • 16 z€kona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtov…ch pravidl€ch
†zemnej samospr€vy a o zmene a doplnen„ niektor…ch z€konov v z.n.p. predklad€me z€verečn…
†čet mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej iba mestsk€ časť) za rok 2009. Predstavuje s†hrn
v…sledkov rozpočtov‡ho hospod€renia mestskej časti za kalend€rny rok 2009. Obsahuje †daje
z v…kazn„ctva mestskej časti a organiz€ci„ v jej zriaďovateľskej p‘sobnosti.
S†časťou tohto materi€lu je tabuľkov… prehľad plnenia rozpočtu, vyhodnotenie plnenia
programov‡ho rozpočtu, dielčia inform€cia pr„spevkovej organiz€cie Miestny podnik
verejnoprospešn…ch služieb Petržalka o plnen„ jej rozpočtu, inform€cia o hospod€ren„ Bytov‡ho
podniku Petržalka, s.r.o., s†vaha a v…kaz ziskov a str€t mestskej časti, v…rok aud„tora a odborn‡
stanovisko miestneho kontrolŒra, v ktorom odpor†ča predložen… materi€l schv€liť.
Plnenie rozpočtu bolo prerokovan‡ s oddeleniami miestneho †radu a s organiz€ciami
mestskej časti, ktor‡ sa podieľali na jeho plnen„. Materi€l bol prerokovan… v miestnej rade dňa
20.4.2010 s odpor†čaj†cim stanoviskom. Z€roveň bol materi€l predložen… na prerokovanie do
všetk…ch komisi„ miestneho zastupiteľstva.
Mestsk€ časť hospod€rila v roku 2009 podľa rozpočtu schv€lenom v miestnom
zastupiteľstve, ktor‡ho v…davkov€ časť bola po prv…kr€t zostaven€ v programovej štrukt†re.
Rozpočet mestskej časti na rok 2009 bol schv€len… Miestnym zastupiteľstvom mestskej
časti Bratislava-Petržalka č. 306 dňa 3.2.2009 s pr„jmami i v…davkami vo v…ške 25 375 629
EUR vr€tane rozpočtov 15 rozpočtov…ch organiz€ci„ v zriaďovateľskej p‘sobnosti mestskej
časti. Do schv€lenia rozpočtu na rok 2009 sa mestsk€ časť riadila rozpočtov…m provizŒriom, t.j.
hospod€rila podľa rozpočtu roku 2008.
Zmena rozpočtu bola schv€len€ na z€klade nasledovn…ch rozpočtov…ch opatren„:
- uzneseniami miestneho zastupiteľstva zo dňa
 10.3.2009(schv€lenie †veru na rekonštrukciu a zateplenie šk‘l),
 7.4.2009(zn„ženie bežn…ch v…davkov v s†vislosti s riešen„m dopadov finančnej a hospod€rskej
kr„zy o 160 360 € a zv…šenie bežn…ch v…davkov o 39 706 € v s†vislosti so spr€vou bytov
a vymožen…mi pohľad€vkami po BPP, p.o.),
 9.6.2009(zv…šenie bežn…ch v…davkov o 319 281 €),
 1.7.2009(zv…šenie bežn…ch v…davkov o 72 694 €, presuny medzi kapit€lov…mi v…davkami
24 650 €),
 29.9.2009(zv…šenie bežn…ch pr„jmov o 277 781 €, zn„ženie kapit€lov…ch pr„jmov o 592 349 €,
zv…šenie bežn…ch v…davkov o 210 379 €, kapit€lov…ch v…davkov o 2 474 837 €),
 24.11.2009(zv…šenie bežn…ch pr„jmov a v…davkov o 3 837 €), v…davkov pre KZP o 1 844 €),
 15.12.2009(zv…šenie pr„jmov o 209 781 € a bežn…ch v…davkov o 162 070 €),
- rozpočtov…mi opatreniami starostu zo dňa
 28.5.2009(presun medzi kapit€lov…mi v…davkami z prvku 4.1.3. na 9.4.2. vo v…ške 609 €),
 10.6.2009(zv…šenie v…davkov na prvku 6.3.2. zo sponzorsk‡ho pr„spevku vo v…ške 8 422 €),
 16.6.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 1.1.2. na 1.1.1. vo v…ške 50 €),
 17.6.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 10.4. na 10.8. vo v…ške 1 000 €),
 17.6.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 5.2.12. na 6.3.1. vo v…ške 301 €),
 18.6.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 2.3.2. na 2.3.1. vo v…ške 2 750 €),
 30.6.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 8.4.2. na 2.4.6. vo v…ške 2 888 €),
 30.6.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 2.4.3. na 2.4.8. vo v…ške 2 126 €),
 30.6.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 2.4.7. na 2.4.5. a 8.4.1. vo v…ške 2 180 €),
 30.6.2009(presun bežn…ch v…davkov medzi prvkami na person€lne zabezpečenie),
 30.6.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 6.3.1. na 6.3.2. vo v…ške 99,48 €),
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2.7.2009 (presun bežn…ch v…davkov medzi prvkami na person€lne zabezpečenie),
3.7.2009 (presun bežn…ch v…davkov medzi prvkami na person€lne zabezpečenie),
4.7.2009 (presun bežn…ch v…davkov medzi prvkami na person€lne zabezpečenie),
20.7.2009(zv…šenie bežn…ch pr„jmov a v…davkov za vyhraden‡ parkovanie o 2 600 €),
14.8.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 10.2.2. na 10.8. vo v…ške 500 €),
7.9.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 10.4. na 10.8. vo v…ške 2 000 €),
6.10.2009(presun z kapit€lov…ch v…davkov na bežn‡ v prvku 9.4.2. vo v…ške 3 000 €),
19.10.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 2.2.1. na 2.4.13. vo v…ške 3 552 €),
19.10.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 7.4.2. na 7.1.1. vo v…ške 3 400 €),
20.10.2009(presun z kapit€lov…ch v…davkov na bežn‡ v prvku 9.4.2. vo v…ške 3 300 €),
20.10.2009(zv…šenie bežn…ch pr„jmov a v…davkov za vyhraden‡ parkovanie o 1 800 €),
23.10.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 1.4. na 2.2.1. vo v…ške 2 141 €),
29.10.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 9.1.2. na 9.1.5. vo v…ške 2 590 €),
30.10.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 10.4. na 10.5. vo v…ške 800 €),
30.10.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 9.1.4. na 9.4.1. vo v…ške 77 €),
31.10.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 3.2. na 8.4.1. vo v…ške 2 350 €),
1.11.2009(presun bežn…ch v…d. z prvku 10.4. na kapit€lov‡ v prvku 10.7.3. vo v…ške 24 €),
2.11.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 10.2.2. na 10.8. vo v…ške 1 500 €),
4.11.2009(presun z kapit€lov…ch v…davkov na bežn‡ v prvku 9.4.2. vo v…ške 3 300 €),
18.11.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 9.1.2. na 9.1.5. vo v…ške 900 €),
18.11.2009(presun kapit€lov…ch v…davkov z prvku 4.1.3. na 8.3.1. vo v…ške 720 €),
18.11.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 2.2.1. na 2.4.12. vo v…ške 3 315 €),
23.11.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 7.4.2. na 7.1.1. vo v…ške 3 300 €),
23.11.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 4.2.2. na 4.1.1. vo v…ške 1 000 €),
24.11.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 2.1.1. na 11.3. vo v…ške 400 €),
30.11.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 10.7.2. na 10.7.1. vo v…ške 3 000 €),
1.12.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 10.1.1. na 10.1.2. vo v…ške 3 130 €),
8.12.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 8.4.2. na 8.4.1. vo v…ške 3 255 €),
9.12.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 5.2.12. na 5.3.2. vo v…ške 540 €),
10.12.2009(presun kapit€lov…ch v…davkov z prvku 2.3.2. a 2.3.1. na 2.2.1. vo v…ške 1 541 €),
15.12.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 5.3.3. na 5.2.12. vo v…ške 251 €),
15.12.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 12.1. na 6.2. vo v…ške 400 €),
16.12.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 1.1.2. na 1.1.1. vo v…ške 660 €),
18.12.2009 (presun bežn…ch v…davkov medzi prvkami na person€lne zabezpečenie),
21.12.2009 (presun bežn…ch v…davkov medzi prvkami na person€lne zabezpečenie),
21.12.2009(presun z kapit€lov…ch v…davkov na bežn‡ v prvku 6.6.3. vo v…ške 62 €),
22.12.2009(presun bežn…ch v…davkov z prvku 2.4.8. na 8.4.2. vo v…ške 3 372 €),
23.12.2009 (presun bežn…ch v…davkov medzi prvkami na person€lne zabezpečenie),
23.12.2009(presun bežn…ch v…davkov na kapit€lov‡ v prvku 7.3.1. vo v…ške 13 278 €),

- ozn€meniami o schv€lenej v…ške dot€ci„ zo št€tneho rozpočtu na prenesen… v…kon št€tnej
spr€vy na †seku školstva zo dňa 9.3.2009 a 14.12.2009.
T…mito †pravami bol rozpočet pr„jmov aj v…davkov mestskej časti upraven… na 28 074 630 €.
Jeho plnenie k 31.12.2009 bolo na z€klade s†hrnn…ch †dajov z finančn…ch v…kazov
mestskej časti vr€tane zriaden…ch rozpočtov…ch organiz€ci„ nasledovn‡:

v €
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Pr„jmy
23 656 944
256 319
2 668 464
26 581 727

Bežn… rozpočet
Kapit€lov… rozpočet
Finančn‡ oper€cie
Spolu

V…davky
23 780 915
2 579 040
0
26 359 955

Rozdiel
-123 971
-2 322 721
2 668 464
221 772

V zmysle z€kona je rozpočet vn†torne členen… na bežn…, kapit€lov… a na finančn‡
oper€cie. Za rok 2009 vyk€zala mestsk€ časť schodok bežn‡ho rozpočtu vo v…ške 123 971 €,
schodok kapit€lov‡ho rozpočtu 2 322 721 €. Schodok bežn‡ho rozpočtu bol v priebehu
rozpočtov‡ho roka, na z€klade rozhodnutia miestneho zastupiteľstva, kryt… prostriedkami
mimorozpočtov…ch peňažn…ch fondov mestskej časti a nevyčerpan…mi dot€ciami zo ŠR z roku
2008, schodok kapit€lov‡ho rozpočtu bol kryt… dlhodob…m bankov…m †verom, prostriedkami
mimorozpočtov…ch peňažn…ch fondov mestskej časti a nevyčerpan…mi dot€ciami zo ŠR z roku
2008.

1. Plnenie rozpočtu pr‡jmov (tab. č. 1)
Rozpočet
Skutočnosť
Plnenie

28 074 630 €
26 581 727 €
94,7 %

Rozpočet celkov…ch pr„jmov bol k 31.12.2009 naplnen… na 94,7%, pričom bežn‡ pr„jmy
boli naplnen‡ na 100,3 %, kapit€lov‡ pr„jmy na 75,3% a pr„jmov‡ finančn‡ oper€cie na 64,3%.

Grafick€ zn•zornenie podielu jednotliv‚ch prƒjmov‚ch ukazovateľov na
plnenƒ rozpočtu za rok 2009

Podiel na dani za
komun‚l.odpad
3%

Pr„jmy z pren‚jmu
majetku
9%

Pr„jmy rozpočtov…ch
organiz‚ci„
4%

Finančn• oper‚cie
10%

Dot‚cie zo ŠR
26%
Podiel na v…nose dane z
nehnuteľn ost„
16%

Sponz. dary bežn•
0%

Podiel na v…nose dane z
pr„jmov FO
29%
Dane za špecific. služby
1%

Kapit‚lov• pr„jmy
1%

Ostatn• pr„jmy
1%

Z celkov…ch pr„jmov najvyššiu čiastku – 89% - predstavuj† bežn• pr‚jmy (23 656 944 €).
V zmysle rozpočtovej klasifik€cie s† ďalej členen‡:
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Daňov‡ pr„jmy
Nedaňov‡ pr„jmy
Granty a transfery
Pr„jmy prijat‡ od rozpočtov…ch organiz.

Rozpočet
12 847 136 €
2 980 643 €
6 746 454 €
1 011 722 €

Skutočnosť
12 863 602 €
2 844 323 €
6 977 884 €
971 135 €

% plnenia
100,1
95,4
103,4
96,0

Daňov• pr‚jmy boli plnen‡ na 100,1%. Vyššie plnenie bolo z podielu na poplatku za
komun€lny odpad (prekročenie rozpočtu o 151 044 €). Rovnako ako podiel na dani
z nehnuteľnost„ bol poukazovan… Hlavn…m mestom SR Bratislavy, ktor… je spr€vcom t…chto
dan„ a poplatku, na z€klade podielu určen…m v štat†te hlavn‡ho mesta. Odchylka od
rozpočtovanej čiastky je v d‘sledku vyššieho v…beru oproti očak€vanej skutočnosti. Naopak
vyššie plnenie pr„jmov sme očak€vali z v…nosu dane z pr„jmov fyzick…ch os‘b, ktor† obciam
poskytuje št€t. Neplnenie predstavuje 132 251 €.
Ostatn‡ daňov‡ pr„jmy predstavuj† miestne dane, ktor‡ s† v spr€ve mestskej časti. Sadzby s†
určen‡ všeobecne z€v“zn…m nariaden„m mestskej časti a cel… v…nos je pr„jmom mestskej časti.
Daň za psa – pr„jem bol naplnen… vo v…ške 156 538 €, čo je oproti rozpočtu plnenie na
101,0 %. V porovnan„ s rokom 2008 je to n€rast o 12 319 €.
Pr„jem z dane za už‚vanie verejn•ho priestranstva bol plnen… na 63,5 %, čo predstavuje
v…padok vo v…ške 104 089 €. Nenaplnenie rozpočtu je z d‘vodu n„zkeho pr„jmu z povolen„ za
rozkop€vky a umiestnenie stavebn…ch zariaden„ (pokles oproti roku 2008 o 244 788 €). Naopak
vyššie plnenie je za vyhraden‡ parkovanie osobn…ch motorov…ch vozidiel – vo v…ške 120 322 €
(pre 263 vozidiel). Prehľad pr„jmov z dane podľa charakteru už„vania verejn‡ho priestranstva
v porovnan„ s rokom 2008 je nasledovn…:
Druh zaujatia verejn‡ho priestranstva
rok 2008
rok 2009
- vyhraden‡ parkovanie os. mot. vozidiel
24 298 €
120 322 €
- vyhraden‡ parkovanie os. mot. vozidiel – taxislužba
18 921 €
17 681 €
- zariadenia sl†žiace na poskytovanie služieb
2 290 €
1 537 €
- rozkop€vky a umiestnenie stavebn…ch zariaden„
272 754 €
27 966 €
- umiestnenie predajn…ch zariaden„
10 722 €
13 065 €
- umiestnenie jednotlivo prechodne p‘sobiacich zariaden„
863 €
808 €
Daň za nev„hern• hracie pr‚stroje sa plat„ za hracie automaty, ktor‡ nevyd€vaj† žiadnu
v…hru a s† umiestnen‡ v pohostinsk…ch a reštauračn…ch zariadeniach. Pr„jem na rok 2009 bol
rozpočtovan… vo v…ške 16 597 €. Sadzba tejto dane sa v priebehu roka 2009 nemenila, za veľk‡
pr„stroje bola 331,94 € a za mal‡ a stredn‡ pr„stroje 66,39 €. Celkov… počet daňov…ch subjektov
za rok 2009 bol 16 a pr„jem bol dosiahnut… vo v…ške 14 406 €.
Daň za predajn• automaty – pr„jem bol 6 181 €, t.j. plnenie na 88,3%. Daň za predajn‡
automaty sa vyrubuje za predajn‡ automaty, ktor‡ vyd€vaj† tovar potravinov‡ho charakteru
a s† umiestnen‡ v priestoroch pr„stupn…ch verejnosti. Niššie plnenie je z d‘vodu poklesu počtu
zaregistrovan…ch automatov. Počet daňov…ch subjektov za rok 2009 v sadzbe za 99,58 € bol 16
a v sadzbe za 33,19 € bol 2.
Vymožen‡ pohľad€vky zo zrušen…ch miestnych dan„ predstavuj† za rok 2009 čiastku
1 318 €. S† to pohľad€vky na poplatku z predaja alkoholick…ch n€pojov a tabakov…ch v…robkov
vymožen‡ v konkurznom konan„.
Spr€va dane z nehnuteľnost‚ je od 1.1.2005 v kompetencii hlavn‡ho mesta. Mestsk€ časť ale
naďalej vym€ha neuhraden‡ pohľad€vky za obdobie, keď daň z nehnuteľnost„ spravovala.
V roku 2009 bola na z€klade konkurzn‡ho konania vymožen€ čiastka 59 €.
Nedaňov• pr‚jmy boli rozpočtovan‡ vo v…ške 2 980 643 €, plnenie bolo 2 844 323 €, na
95,4%. Pozost€vaj† z nasledovn…ch ukazovateľov:
v€
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Rozpočet

Spr€vne poplatky
Pr„jmy z pren€jmu majetku - pozemky
Pr„jmy z pren€jmu majetku - Dalkia
Pr„jmy z pren€jmu majetku - budovy MČ
Pr„jmy z pren€jmu majetku - M…tny domček
Pr„jmy z pren€jmu majetku - admin. budova MČ
Pr„jmy z pren€jmu – byty, nebyt. priestory a gar€že
Bankov‡ †roky
Ostatn‡ nedaňov‡ pr„jmy

75 309
200 000
1 029 011
89 624
8 831
125 971
1 234 352
33 930
183 615

Skutočnosť

87 179
140 061
986 778
87 288
11 826
114 025
1 118 559
22 297
276 310

% plnenia

115,8
70,0
95,9
97,4
133,9
90,5
90,6
65,7
150,5

Pr‚jmy z pren†jmu majetku boli rozpočtovan‡ v celkovej v…ške 2 687 789 € a plnen‡ vo
v…ške 2 458 537 €. Tvoria ich pr„jmy z pren€jmu pozemkov v spr€ve mestskej časti, pren€jmu
tepeln‡ho hospod€rstva mestskej časti spoločnosti Dalkia a.s., objektov športov…ch h€l
Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova, objekty b…val…ch detsk…ch jasl„ Rovniankova
10, Lachova 33, Haanova 7, Medveďovej 2, 4, objekty b…val…ch z€kladn…ch šk‘l Beňadick€ 38,
Vlasteneck‡ n€m. č.1, Temat„nska č. 10, ďalej za pren€jom M…tneho domčeka na Starom moste,
priestorov v budove mestskej časti na Kutl„kovej ulici a pr„jmy z pren€jmu obecn…ch bytov,
nebytov…ch priestorov a gar€ž„. Pr„jmy z pren€jmu bytov boli nižšie oproti rozpočtu o 136 421 €
z d‘vodu neodveden…ch n€jmov v danom roku za posledn‡ dva mesiace, ako aj nenaplnenia
predpokladan‡ho v…nosu z vym€hania nedoplatkov po BPP pr„spevkov€ organiz€cia za
n€jomn‡, Pr„jmy z pren€jmu nebytov…ch priestorov, gar€ž„ a gar€žov…ch stat„ boli prekročen‡
o 20 628 €.
Pr‚jmy z bankov„ch ‡rokov neboli naplnen‡ z d‘vodu v…razn‡ho poklesu †rokov…ch
sadzieb, ktor… †zko s†visel s dopadom finančnej a hospod€rskej celosvetovej kr„zy.
Ostatn• nedaňov• pr‚jmy boli plnen‡ vo v…ške 276 310 € a pozost€vaj† z nasledovn…ch
pr„jmov:
- refund€cia v…davkov za spoločn… stavebn… †rad od mestsk…ch čast„ Jarovce, Rusovce, Čunovo
(27 131 €),
- †hrada v…davkov za vyznačenie nov…ch vyhraden…ch parkovac„ch st€t„ pre občanov
s obmedzenou schopnosťou pohybu (12 055 €),
- pokuty vybrat‡ Mestskou pol„ciou – stanica Petržalka (16 270 €),
- pokuty vyruben‡ za porušenie VZN o predajnej a prev€dzkovej dobe v živnostenskom
podnikan„ (7 114 €),
- pokuty vyruben‡ podľa stavebn‡ho z€kona (104 423 €),
- pokuty, †roky z omeškania za oneskoren‡ †hrady pohľad€vok za bytov‡ a nebytov‡ priestory
(91 534 €),
- ostatn‡ pokuty (3 015 €),
- dobropisy (8 037 €),
- vyinkasovan‡ nedoplatky na n€jomnom a spotrebe elektrickej energie v ubytovni na Antolskej
ulici (400 €),
- s†dne trovy (2 726 €) a in‡.
Pr‚jmy z grantov(sponzorsk„ch darov) a transferov s† splnen‡ vo v…ške 6 977 884 €
(plnenie na 103,4 %) a pozost€vaj† z nasledovn…ch pr„jmov:
- Dot†cia z Eurˆpskeho soci†lneho fondu bola mestskej časti poskytnut€ na z€klade dohody
medzi mestskou časťou a ‰radom pr€ce, soci€lnych vec„ a rodiny Bratislava. Je to dohoda
o poskytnut„ pr„spevku na aktivačn† činnosť podľa • 52 z€kona č. 5/2004 Z.z. o služb€ch
zamestnanosti a o zmene a doplnen„ niektor…ch z€konov v znen„ neskorš„ch predpisov.
V s†lade s touto dohodou boli pouk€zan‡ finančn‡ prostriedky vo v…ške 148 €.
7

- Dot†cia zo št†tneho rozpočtu na financovanie bežn„ch v„davkov bola pouk€zan€ vo v…ške
681 104 € na z€klade rozhodnutia vl€dy SR v z€vere roka a bola použit€ na †hradu bežn…ch
v…davkov v plnej v…ške.
- Najvyššiu čiastku predstavuj† št€tne dot†cie na prenesen„ v„kon činnost‚ št†tu, ktor‡
vykon€va mestsk€ časť vo svojej p‘sobnosti. V roku 2009 boli na osobitn‡ †čty mestskej časti
pouk€zan‡ bežn‡ transfery zo ŠR na prenesen… v…kon v celkovej v…ške 5 839 395 €. Ich
rozpis podľa jednotliv…ch delimitovan…ch činnosti je uveden… v tabuľke č. 2. Pouk€zan€ v…ška
dot€ci„ sa odlišuje od rozpočtovan…ch čiastok v pr„padoch, keď bola v…ška dot€cie ozn€men€
alebo upraven€ v z€vere roka. V bode č. 3 tejto spr€vy je uveden… prehľad dot€ci„ s rozpisom
čerpania k 31.12.2009.
- Granty, sponzorsk• dary boli mestskej časti pouk€zan‡ vo v…ške 76 888 € na bežn‡ v…davky
a 330 € na kapit€lov‡ v…davky. V roku 2009 z toho bolo vyčerpan…ch 70 058 €, zostatok
nevyčerpan…ch grantov navrhujeme v r€mci finančn‡ho usporiadania presun†ť do Rezervn‡ho
fondu mestskej časti a dočerpať v roku 2010. Granty čerpan‡ v roku 2009 boli použit‡ v s†lade
s požiadavkou poskytovateľov na kamerov… syst‡m (330 €), na †hradu v…davkov spojen…ch
s akciou „Dni Petržalky“ (36 060 €), na vybudovanie športov„sk (33 194 €) a na kult†rne
podujatie „EurŒpsky t…ždeň ml€deže“ (474 €).
Pr‚jmy rozpočtov„ch organiz†ci‚ boli plnen‡ vo v…ške 971 135 €, na 95,9%.
Pr‚jmy školsk„ch zariaden‚ predstavuj† vyinkasovan‡ pr„jmy od 12 rozpočtov…ch
organiz€ci„ mestskej časti v oblasti školstva. Dosiahnut€ v…ška 537 258 € predstavuje plnenie na
105%. S† to predovšetk…m pr„jmy z poplatkov za matersk‡ školy a školsk‡ kluby det„
(337 824 €) a pr„jmy za prenajat‡ časti školsk…ch budov a školsk‡ byty, vr€tane telocvičn„
(123 848 €). Rozpis pr„jmov školstva podľa jednotliv…ch pr€vnych subjektov je uveden…
v tabuľkovom prehľade v pr„lohe tohoto materi€lu.
Pr‚jmy ostatn„ch rozpočtov„ch organiz†ci‚ boli rozpočtovan‡ vo v…ške 499 818 € a plnen‡
boli vo v…ške 433 877 €, t.j. na 86,8 %. Tieto pr„jmy boli prijat‡ od:
Kult†rnych zariaden„ Petržalka
- 219 021 € (84,6 %),
Miestnej knižnice Petržalka
- 19 932 € (104,7 %),
Strediska soc. služieb Petržalka - 194 924 € (87,8 %).
Kult†rne zariadenia Petržalky nenaplnili rozpočtovan‡ pr„jmy o 39 759 € a to predovšetk…m
zo vstupn‡ho (o 15 618 €) z d‘vodu vyšš„ch, nerozpočtovan…ch refund€ci„ v…davkov za
honor€re a z nižš„ch pr„jmov za dobropisy (o 12 613 €).
Miestna knižnica Petržalka rozpočet pr„jmov naplnila, pr„jmy vyinkasovala predovšetk…m
za registračn‡ a sankčn‡ poplatky (18 987 €), ďalej z n€hrad poistn‡ho plnenia a z bankov…ch
†rokov.
Rozpočtovan† v…šku pr„jmov nenaplnilo ani Stredisko soci€lnych služieb Petržalka
o 27 077 €. D‘vodom bola nižšia obložnosť v zariaden„ opatrovateľskej služby (86%)
sp‘soben€ implement€ciou nov‡ho z€kona o soci€lnych služb€ch - doch€dzalo k časov‡mu
posunu n€stupu klientov do zariadenia.

Kapitálové príjmy
Kapit€lov‡ pr„jmy boli rozpočtovan‡ vo v…ške 340 401 €, plnenie bolo 256 319 €, t.j. na
75,3%. Pozost€vaj† z pr„jmov:
- z predaja pozemkov v spr€ve mestskej časti (15 385 €),
- z predaja nebytov‡ho priestoru na Gercenovej ulici (74 686 €),
- z podielu na predaji nehnuteľn‡ho majetku hlavn‡ho mesta SR Bratislavy (97 468 €),
- z kapit€lov‡ho grantu na budovanie kamerov‡ho syst‡mu v Petržalke (330 €).
- z dot€cie zo št€tneho rozpočtu pre Stredisko soci€lnych služieb Petržalka (68 450 €).
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Oproti rozpočtu nebol naplnen… pr„jem z podielu na predaji nehnuteľn‡ho majetku
hlavn‡ho mesta. Podiel mestskej časti je stanoven… štat†tom hlavn‡ho mesta a bol rozpočtovan…
na z€klade rozpočtu hlavn‡ho mesta. Nižšie plnenie o 152 532 € je z d‘vodu nenaplnenia
rozpočtu hlavn‡ho mesta v tejto položke, a t…m aj nižšieho podielu pre mestsk† časť.

Finančn… oper€cie
V r€mci finančn…ch oper€ci„ boli uskutočnen‡ prevody z mimorozpočtov„ch peňažn„ch
fondov mestskej časti na pokrytie v…davkov vo v…ške 1 329 560 €, bol čerpan… †ver prijat… na
rekonštrukciu školsk…ch budov vo v…ške 1 217 676 €, dočerpan‡ boli †čelov‡ dot€cie zo
št€tneho rozpočtu z roku 2008 vo v…ške 39 293 € a sponzorsk‡ dary z predch€dzaj†cich obdob„
vo v…ške 81 935 €.
Rozpis tvorby a čerpania mimorozpočtov…ch peňažn…ch fondov mestskej časti je uveden…
v samostatnej časti tohto materi€lu v bode 5.

2.

Plnenie rozpočtu v„davkov (tab. č. 2)

Rozpočet v…davkov mestskej časti bol v s†lade so z€konom zostaven… v programovej
štrukt†re. Na rok 2009 bol členen… v 12 programoch, ktor‡ sa ďalej členia na podprogramy a tie
na prvky, resp. projekty. Je to spolu 161 programov…ch prvkov/projektov. Ku každ‡mu boli
schv€len‡ ciele a merateľn‡ ukazovatele, ktor‡ boli počas roka monitorovan‡. Ich vyhodnotenie
k 31.12.2009 tvor„ pr„lohu tohoto materi€lu.
V…davky mestskej časti boli čerpan‡ v s†lade so schv€len…m rozpočtom a v s†lade so
zmluvami o poskytnut„ dot€ci„ zo št€tneho rozpočtu a finančn…ch prostriedkov E‰
a o poskytnut„ sponzorsk…ch darov.
Okrem členenia podľa programovej štrukt†ry je rozpočet v…davkov vn†torne členen… na
bežn‡ v…davky a kapit€lov‡ v…davky.

Bežn… v‚davky boli rozpočtovan‡ vo v…ške 24 047 836 €, čerpan‡ boli vo v…ške
23 780 915 €, t.j. na 98,9 %. Čerpanie podľa programov je nasledovn‡:
Program
1 – Rozhodovanie, manažment, komun. a kontrola
2 – Modern… miestny †rad
3 – Služby občanom
4 – Doprava a komunik€cie
5 - Vzdel€vanie
6 – Kult†ra a šport
7 – Životn‡ prostredie
8 – ‰zemn… rozvoj
9 – B…vanie
10 – Soci€lna pomoc a soci€lne služby
11 – Bezpečnosť a poriadok
12 – Petržalka ako komunita
Bežn… v„davky spolu

Rozpočet
700 592
3 750 145
185 855
469 880
11 232 927
1 832 682
2 814 078
386 232
1 385 466
1 138 062
59 257
92 660
24 047 836

Čerpanie
646 597
3 710 206
176 423
393 711
11 307 483
1 820 287
2 753 137
385 710
1 338 061
1 094 294
52 596
102 410
23 780 915

v€
% plnenia
92,3
98,9
94,9
83,8
100,7
99,3
97,8
99,9
96,6
96,2
88,8
110,5
98,9
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Program č. 1 – jeho z€merom bolo zabezpečiť efekt„vny a kvalitn… v…kon funkcie volen…ch
predstaviteľov samospr€vy mestskej časti, vr€tane rozhodovania, riadenia, kontroly a princ„pu
otvorenej samospr€vy. Rozpočtovan‡ v…davky boli celkovo čerpan‡ na 92,3%. V r€mci tohoto
programu bolo nižšie čerpanie v prvku 1.1.2. - Činnosť poslancov, †spora 37 051 € bola
z d‘vodu nevyčerpania prostriedkov na cestov‡ n€hrady a najm“ z d‘vodu nevyplatenia
mimoriadnych odmien poslancom miestneho zastupiteľstva.
Program č. 2 – bol zameran… na zabezpečenie kvalitn‡ho chodu †radu mestskej časti,
prenesen…ch †loh št€tnej spr€vy a na spracovanie podkladov pre činnosť volen…ch org€nov
mestskej časti. Celkovo bol čerpan… na 98,9%. Nižšie čerpanie bolo v prvku 2.1.3. – Pr„prava
eurŒpskych projektov – z d‘vodu presunu vyhl€senia v…zvy na projekt Digit€lny †rad na rok
2010.
‰spora v…davkov vo v…ške 13 621 € bola dosiahnut€ aj v prvku 2.4.12. – Materi€lne
zabezpečenie predovšetk…m z d‘vodu obmedzenia n€kupu kn„h, nov„n a časopisov,
kancel€rskeho materi€lu. ‰spora v…davkov bola aj v prvku 2.4.15. – Zabezpečenie zvl€štnych
†loh z d‘vodu presunu †hrady v…davkov za tepeln† energiu za priestor skladov civilnej ochrany
do roku 2010 a vyššej refund€cie odmien skladn„kov CO.
Program č. 3 – bol určen… na poskytovanie kvalitn…ch služieb občanom prostredn„ctvom
str€nkov…ch pracov„sk, kancel€rie prv‡ho kontaktu, ako aj elektronick…ch služieb,
zabezpečovanie občianskych obradov a chodu verejn…ch trhov„sk. Čerpanie rozpočtu bolo na
94,9%.
Program č. 4 – bol zameran… na zabezpečenie v…stavby, opravy a †držby komunikačn…ch
pl‘ch a parkov„sk v spr€ve mestskej časti a ich pr„slušenstva. Finančn‡ prostriedky boli čerpan‡
v s†lade so schv€len…m rozpočtom. Nižšie čerpanie, na 70,1% bolo v prvku 4.2.1. –
Zabezpečovanie vyhraden‡ho parkovania. Čerpanie bolo z€visl‡ od počtu z€ujemcov
o vyhraden‡ parkovanie. Na z€klade vydan…ch rozhodnut„ bola v roku 2009 zabezpečen€
realiz€cia nov‡ho dopravn‡ho značenia pre osoby ZŤP v počte 51 parkovac„ch st€t„, pre
vyhraden‡ platen‡ parkovanie v počte 126 parkovac„ch st€t„. Ďalej boli zabezpečen‡ zmeny a
†držba dopravn‡ho značenia osob€m ZŤP pre 66 parkovac„ch st€t„ a pre vyhraden‡ platen‡
parkovanie pre 10 parkovac„ch st€t„.
Programov… prvok 4.4. – opravy poch‘dznych ter€s bol čerpan… na 69,3%. V r€mci opr€v ter€s
v spr€ve mestskej časti boli v roku 2009 opraven‡ schodisk€, rampy, živičn… povrch a dažďov‡
vpusty na teras€ch na Blagoevovej, Osusk‡ho, Beňadickej, Jasovskej, Hol„čskej, Rovniankovej
ulici a čiastočne na M€nesovom n€mest„. V r€mci rekonštrukci„ ter€s bola dod€vateľom
nekvalitne opraven€ terasa na Rovniankovej ulici č. 12 – 16, takže nebola uhraden€ a bude
financovan€ v roku 2010 po odstr€nen„ z€vad. Z uveden‡ho d‘vodu neboli finančn‡ prostriedky
čerpan‡ v plnom rozsahu.
Najvyššia čiastka rozpočtov…ch prostriedkov bežn…ch v…davkov(47,5%) bola čerpan€
v programe 5 – Vzdel†vanie. Zahŕňa všetky v…davky na z€kladn‡ a matersk‡ školy v p‘sobnosti
mestskej časti (spolu 12 rozpočtov…ch organiz€ci„) a na všetky aktivity mestskej časti s†visiace
so školstvom a vzdel€van„m. Vyššie čerpanie oproti rozpočtu je z d‘vodu čerpania
nerozpočtovan…ch †čelov…ch dot€ci„ zo št€tneho rozpočtu a prostriedkov E‰. Bol to
predovšetk…m projekt z EurŒpskeho soci€lneho fondu „Inov€cia a nov‡ metŒdy vyučovania
anglick‡ho jazyka“. Rozpočtovan€ bola iba v…ška podielu mestskej časti na projekte,
prostriedky ŠR a EU boli čerpan‡ na z€klade skutočne pouk€zan…ch dot€ci„. Podrobnejš„ popis
je v bode 4.2. tohoto materi€lu.
Program č. 6 – kult†ra a šport – bol čerpan… na 99,3%. V tomto programe s† zahrnut‡ aj
v…davky dvoch rozpočtov…ch organiz€ci„ na †seku kult†ry, a to Kult†rnych zariaden„ Petržalka
(prvky 6.1.,6.3.1.- 6.3.3.) a Miestnej knižnice Petržalka (prvok 6.2.). Nižšie čerpanie v…davkov
bolo v prvku 6.9. – Bratislavsk‡ združenie telesnej kult†ry a v prvku 6.5.1. – športov‡ s†ťaže
žiakov ZŠ z d‘vodu neuskutočnenia pl€novan‡ho počtu akci„ na rok 2009.
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Program č. 7 – bol zameran… na zabezpečenie trvalo udržateľn‡ho životn‡ho prostredia
v mestskej časti. S† v ňom zahrnut‡ v…davky na †držbu zelen…ch pl‘ch dod€vateľsk…m
sp‘sobom i prostredn„ctvom pr„spevkovej organiz€cie Miestny podnik verejnoprospešn…ch
služieb Petržalka. Dod€vateľsk…m sp‘sobom boli zabezpečovan‡ †držby zelen…ch pl‘ch
v lokalit€ch H€je, Dvory 1-3, L†ky 1-8, Lužn‡ lesy, Sad Janka Kr€ľa, Tyršovo n€brežie. Miestny
podnik VPS Petržalka zabezpečoval lokality Dvory 4-6, Mal‡ centrum, Zadunajec, Ovsište, ako
aj †držbu are€lov z€kladn…ch a matersk…ch šk‘l. Ďalej boli uhr€dzan‡ poplatky za dažďov†
vodu, v…davky na zabezpečenie čistoty verejn…ch priestranstiev, obnovu verejn…ch detsk…ch
ihr„sk, starostlivosť o psov a in‡. V…davky boli čerpan‡ v s†lade s rozpočtom, nedočerpanie
v…davkov bolo za pasportiz€ciu drev„n (prvok 7.1.2.) a za starostlivosť o psov (prvok 7.4.2.).
Pasportiz€cia, odborn‡ hodnotenie drev„n a mapovo spracovan‡ †daje v elektronickej podobe
bolo vykonan‡ za nižšiu čiastku ako sa predpokladalo. Nižšie čerpanie oproti rozpočtu v…davkov
za starostlivosť o psov s†vis„ s nižšou frekvenciou vypr€zdňovania kontajnerov na psie v…kaly
a s časov…m posunom †hrady fakt†r.
Program č. 8 – bol zameran… na rozvoj †zemia mestskej časti. Rozpočet bol čerpan… na
99,9%. Boli v ňom zahrnut‡ v…davky na činnosť Spoločn‡ho stavebn‡ho †radu (mestsk‡ časti
Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo), špeci€lneho stavebn‡ho †radu a Št€tneho fondu rozvoja
b…vania.
Program č. 9 – b…vanie. Rozpočet bol čerpan… na 96,6%, predovšetk…m na †hradu v…davkov
za spr€vu obecn…ch bytov, nebytov…ch priestorov a gar€ž„. ‰spora v…davkov je za pr€vne
služby, trovy konania a v…kon exek†ci„ v programovom prvku 9.1.4.
Program č. 10 – bol zameran… na starostlivosť o soci€lne znev…hodnen‡ skupiny občanov
mestskej časti – seniorov, rodiny s malolet…mi deťmi a neprisp‘sobiv…ch občanov. Zahŕňal
v…davky na prev€dzku 5 klubov d‘chodcov, pr„spevky na stravovanie d‘chodcov,
organizovanie osl€v pre jubilantov mestskej časti, detsk‡ letn‡ tabory pre deti zo soci€lne
slab…ch rod„n, na tvorbu †spor pre deti z detsk…ch domovov, pochov€vanie občanov nezn€mych
alebo občanov bez rodinn…ch pr„slušn„kov a v…davky na d€vky soci€lnej pomoci. Najvyššiu
čiastku predstavuj† v…davky pre rozpočtov† organiz€ciu Stredisko soci€lnych služieb Petržalka
(prvky 10.7.1. a 10.7.2.).
V…davky programu boli čerpan‡ na 96,2%. Relat„vne prekročen‡ boli v…davky na projekt
„Budovanie zariaden„ soci€lnych služieb“ – 10.7.3. Šlo o projekt s finančnou dot€ciou zo ŠR.
Rozpočtovan… bol iba podiel mestskej časti, preto je vykazovan‡ čerpanie na 586,9%. Naopak
veľmi n„zke čerpanie bolo v prvku 10.2.2. - Tvorba †spor pre deti z detsk…ch domovov – na
34%. D‘vodom bolo neuplatnenie požiadaviek o pr„spevok na dopravu do a z detsk‡ho domova
a na †pravu a obnovu rodinn…ch pomerov dieťaťa umiestnen‡ho v detskom domove.
Program č. 11 – bol zameran… na ochranu pred vznikom požiarov a zv…šenie bezpečnosti
obyvateľov Petržalky. V…davky boli čerpan‡ na 88,8% a to na †hradu n€kladov spojen…ch
s už„van„m nebytov‡ho priestoru mestskej pol„cie v Petržalke a na zlepšenie jej technick‡ho
vybavenia, na financovanie Dobrovoľn‡ho verejn‡ho požiarneho zboru Petržalka a činnosti
inšpektorov verejn‡ho poriadku.
Program č. 12 – bol zameran… na vytvorenie kvalitnej siete organiz€ci„, ktor‡ bud†
zlepšovať život a prostredie v našej mestskej časti. V…davky boli čerpan‡ vo v…ške 102 410 €
ako dot€cie r‘znym občianskym združeniam, nad€ci€m, neziskov…m organiz€ci€m, s†kromn…m
škol€m, cirkv€m a cirkevn…m charit€m, fyzick…m osob€m podnikateľom a ostan…m pr€vnick…m
osob€m.
Časť poskytnut…ch dot€ci„ vo v…ške 14 000 € bola riešen€ zo sponzorsk…ch darov, ktor‡ mestsk€
časť obdržala.

Kapitálové výdavky na rok 2009 mestsk€ časť schv€lila v celkovej v…ške 4 026 794 €.
Čerpanie bolo 2 579 040 €, t.j. na 64,0 % a jeho členenie podľa programov je nasledovn‡:
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Program
1 – Rozhodovanie, manažment, komun. a kontrola
2 – Modern… miestny †rad
3 – Služby občanom
4 – Doprava a komunik€cie
5 - Vzdel€vanie
6 – Kult†ra a šport
7 – Životn‡ prostredie
8 – ‰zemn… rozvoj
9 – B…vanie
10 – Soci€lna pomoc a soci€lne služby
11 – Bezpečnosť a poriadok
12 – Petržalka ako komunita
Bežn… v„davky spolu

Rozpočet
0
228 163
0
113 436
2 786 104
270 150
305 235
3 220
212 167
8 136
17 198
82 985
4 026 794

Čerpanie
0
223 249
0
99 452
1 296 070
269 100
302 695
3 052
210 343
76 074
16 020
82 985
2 579 040

v€
% plnenia
97,8
87,7
46,5
99,6
99,2
94,8
99,1
935,0
93,2
100,0
64,0

D‘vodom n„zkeho plnenia kapit€lov…ch v…davkov je †spora kapit€lov…ch v…davkov
v programe 5. Ide o projekt Zlepšenie technick‡ho stavu budov, ktor… bol rozpočtovan… na rok
2009 vo v…ške 2 741 500 € z prostriedkov prijat‡ho dlhodob‡ho †veru. Čerpanie bolo
ovplyvnen‡ jednak posunom v harmonograme čerpania †veru, ako aj v…raznou †sporou
v…davkov dosiahnutou elektronick…m obstar€van„m dod€vateľov pr€c.
Program č. 2
Rozpočet bol čerpan… na 97,8%, predovšetk…m na ukončenie rekonštrukcie kotolne a splatenie
z€v“zkov za strojovňu chladu klimatiz€cie v administrat„vnej budove mestskej časti v čiastke
186 619 €.
Program č. 4
V…davky boli čerpan‡ na v…stavbu 4 nov…ch chodn„kov zo z€mkovej dlažby na Romanovej,
Gessayovej, Znievskej (Lietavskej) a Haanovej ulici. Zo sponzorsk…ch darov bola realizovan€
l€vka cez Chorv€tske rameno v lokalite Lachova – Jungmannova, preto bolo v programovom
prvku 4.1.3. vyk€zan‡ plnenie na 165,3%. Naopak n„zke plnenie bolo v prvku 4.2.3. – V…stavba
nov…ch parkovac„ch miest (na 44,7%) z d‘vodu nerealizovania parkoviska na Žehrianskej ulici
(nebolo vydan‡ stavebn‡ povolenie).
Program č. 6
Rozpočet bol čerpan… na 99,6%. Najvyššia čiastka – 120 633 € bola čerpan€ Miestnou
knižnicou Petržalka na rekonštrukciu priestorov v objekte z€kladnej školy na Prokofievovej
ulici, ktor‡ bud† sl†žiť ako verejn€ školsk€ knižnica.
Program č. 7
V…davky boli čerpan‡ v s†lade so schv€len…m rozpočtom na 99,2%. Najvyššia čiastka –
250 615 € bola pouk€zan€ pr„spevkovej organiz€cii mestskej časti Miestnemu podniku
verejnoprospešn…ch služieb Petržalka na obnovu verejn…ch detsk…ch ihr„sk. Finančn‡
prostriedky boli vyčerpan‡ na 100%, zrevitalizovan…ch bolo 21 detsk…ch ihr„sk.
Program č. 8
V tomto programe boli čerpan‡ v…davky na projekt „Revitaliz€cia Vlasteneck‡ho n€mestia“
v čiastke 3 052 € za projektov† dokument€ciu.
Program č. 9
V…davky boli čerpan‡ predovšetk…m na prestavbu klubov…ch priestorov v Dome osobitn‡ho
určenia na ulici M. Medveďovej č. 21 na 5 malometr€žnych bytov pre kr„zov‡ b…vanie (prog.
9.1.5.) v čiastke 148 243 €.
Program č. 10
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V…davky boli čerpan‡ najm“ z poskytnutej †čelovej dot€cie zo št€tneho rozpočtu na materi€lne
a technick‡ vybavenie Strediska soci€lnych služieb Petržalka.
Program č. 11
Čerpan‡ v…davky v čiastke 16 020 € boli použit‡ na obnovu techniky Dobrovoľn‡ho verejn‡ho
požiarneho zboru Petržalky a n€kup kamier na monitorovanie niektor…ch čast„ Petržalky.
Program č. 12
Čerpanie predstavuje poskytnut† dot€ciu Katol„ckej cirkvi na v…stavbu Pastoračn‡ho centra
a dot€ciu neziskovej organiz€cii Lepš„ svet.
Podrobn‡ vyhodnotenie ukazovateľov a cieľov, vr€tane čerpania v…davkov podľa
jednotliv…ch programov…ch prvkov/projektov je uveden‡ v pr„lohe v elektronickej podobe.

3. Vy€čtovanie dotƒci‡ na prenesen„ v„kon štƒtnej sprƒvy
Na prenesen… v…kon št€tnej spr€vy s† zo št€tneho rozpočtu poukazovan‡ dot€cie, ktor‡
čiastočne alebo †plne pokr…vaj† v…davky na činnosť t…chto †sekov. V roku 2009 mestsk€ časť
celkovo vynaložila na delimitovan‡ činnosti 12 128 672 € a išlo o nasledovn‡ činnosti:
V…davky
3.1. Matrika
102 489 €
3.2. Hl€senie pobytu občanov a register obyvateľov
39 567 €
3.3. Soci€lna oblasť – Zariadenie opatrovateľskej služby
334 957 €
3.4. ‰zemn‡ pl€novanie, stavebn… por., pozemn‡ kom.
362 091 €
3.5. Št€tny fond rozvoja b…vania
23 619 €
3.6. Ochrana pr„rody a krajiny
2 593 €
3.7. Št€tna spr€va vodn‡ho hospod€rstva
5 264 €
3.8. Ochrana pred povodňami
4 481 €
3.9. Školsk… †rad
52 503 €
3.10. Školstvo (prenesen‡ a origin€lne kompetencie)
11 180 329 €
3.11. Soc. podpora žiakom, ktor…ch rodičia s† v hmotnej n†dzi
14 168 €
3 12. N€hradn… pr„jemca pr„davku na dieťa
6 611 €

Dot€cia ŠR
75 975 €
37 436 €
168 000 €
106 062 €
23 619 €
2 593 €
5 264 €
4 481 €
36 735 €
5 357 339 €
14 168 €
7 723 €

3.1. Matrika
Činnosť matriky prešla do kompetencie mestskej časti od 1.1.2002. Na tomto †seku
činnosti sa vykon€va jednak prenesen… v…kon št€tnej spr€vy v oblasti matričnej agendy v s†lade
so z€konom NR SR č. 16/2001 Z.z. a tiež agenda o osvedčovan„ list„n a podpisov na listin€ch
obvodn…mi †radmi a obcami v zmysle z€kona č. 599/2001 v r€mci origin€lnej kompetencie.
Overovanie sa zabezpečuje aj priamo u nevl€dnych občanoch doma alebo v domovoch
soci€lnych zarieden„.
V r€mci matričnej agendy ako prenesen‡ho v…konu činnosti s† vykon€van‡ nasledovn‡
činnosti: sob€še, narodenia, †mrtia, vyd€vanie osvedčen„ o pr€vnej sp‘sobilosti na uzavretie
manželstva v cudzine, osobitn€ matrika (sob€š, narodenie, †mrtie v cudzine), potvrdenie o žit„
pre cudzinu, potvrdenie o stave pre cudzinu, určenie otcovstva k nenaroden‡mu aj
k naroden‡mu dieťaťu, sp“ťvzatie priezviska po rozvode manželstva, zmena mena a priezviska.
Od 17.4.2009 bola n€šmu Matričn‡mu †radu delimitovan€ agenda vyd€vania matričn…ch
dokladov na z€klade †radn…ch v…pisov z matr„k uložen…ch v Arch„ve hlavn‡ho mesta SR
Bratislavy z d‘vodu zmeny s„dla arch„vu do Petržalky.
Na prenesen… v…kon matričnej činnosti mestsk€ časť obdržala v roku 2009 dot€ciu zo ŠR
z Ministerstva vn†tra SR prostredn„ctvom Obvodn‡ho †radu v Bratislave vo v…ške 75 975 €.
Celkov‡ v…davky na činnosť matriky boli 125 876 €, z toho na prenesen… v…kon 102 489 €.
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V…davky nepokryt‡ dot€ciou vo v…ške 26 514 € boli uhraden‡ z vlastn…ch pr„jmov mestskej
časti.

3.2. Hl€senie pobytu občanov a register obyvateľov
T€to činnosť prešla do p‘sobnosti mestskej časti od 1.7.2006 a zahŕňa prihlasovanie na
trval… a prechodn… pobyt, vyd€vanie potvrden„ o pobyte a poskytovanie inform€ci„ o pobyte
v s†vislosti so žiadosťami št€tnych org€nov a fyzick…ch os‘b. Dot€cia zo ŠR bola pouk€zan€ vo
v…ške 37 436 €, čerpanie k 31.12.2009 bolo 39 567 €, z rozpočtu mestskej časti sa použili
prostriedky v sume 2 131 €.

3.3. Soci€lna oblasť
Kompetencie na †seku soci€lnej starostlivosti prešli na mestsk† časť postupne po
jednotliv…ch činnostiach. Od 1.7.2002 to bolo zariadenie opatrovateľskej služby/ZOS/, od
1.1.2003 opatrovateľsk€ služba/OS/ a od 1.4.2003 stanica opatrovateľskej služby/SOS/ a domov
pre osamel…ch rodičov/DOR/. Všetky tieto činnosti s† zabezpečovan‡ rozpočtovou organiz€ciou
mestskej časti – Strediskom soci€lnych služieb Petržalka.
V roku 2009 boli mestskej časti poukazovan‡ dot€cie na soci€lnu oblasť už len na činnosť
ZOS - z Ministerstva financi„ SR prostredn„ctvom hlavn‡ho mesta SR Bratislavy vo v…ške
168 000 €. Zariadenia opatrovateľskej služby s† zameran‡ najm“ na fyzick‡ osoby, ktor‡ s†
odk€zan‡ na pomoc inej fyzickej osoby z d‘vodu nepriaznivej soci€lnej situ€cie. Celkov‡
v…davky na t†to činnosť boli 334 957 €, rozdiel vo v…ške 166 957 € boli pokryt‡ z vlastn…ch
zdrojov mestskej časti.

3.4. ˆzemn… pl€novanie a stavebn‚ poriadok, pozemn… komunik€cie
Tieto kompetencie prešli do p‘sobnosti mestskej časti v priebehu roka 2003. Dot€cie na
tieto činnosti s† poukazovan‡ zo št€tneho rozpočtu prostredn„ctvom hlavn‡ho mesta Slovenskej
republiky. V roku 2009 bola pouk€zan€ dot€cia mestskej časti na †sek †zemn‡ho pl€novania a
stavebn‡ho poriadku vo v…ške 102 004 €. V uvedenej dot€cii boli zahrnut‡ aj finančn‡
prostriedky za Mestsk‡ časti Čunovo, Jarovce a Rusovce v celkovej čiastke 4 202 €.
Na prenesen… v…kon št€tnej spr€vy na †seku špeci€lneho stavebn‡ho †radu v oblasti pozemn…ch
komunik€ci„ bola pouk€zan€ dot€cia v čiastke 4 058 €.
Celkov‡ v…davky na zabezpečenie činnost„ na prenesen… v…kon št€tnej spr€vy na †seku
†zemn‡ho pl€novania a stavebn‡ho poriadku činili 282 622 € a pre †sek špeci€lneho stavebn‡ho
†radu pre miestne a †čelov‡ komunik€cie boli vyčerpan‡ v čiastke 79 469 €.
Nedostatočn‡ pokrytie v…davkov na uveden‡ prenesen‡ kompetencie boli pokryt‡
z vlastn…ch zdrojov mestskej časti vo v…ške 256 029 €.

3.5. Št€tny fond rozvoja b‚vania
Činnosť bola delimitovan€ od 1.1.2004. Dot€cia z Ministerstva v…stavby a region€lneho
rozvoja SR na rok 2009 bola poskytnut€ a aj vyčerpan€ v plnej v…ške 23 619 €.
Zamestnanec na †seku št€tneho fondu rozvoja b…vania zabezpečuje a poskytuje inform€cie o
možnostiach poskytnutia podpory, overuje †plnosť n€ležitost„ žiadost„ o podporu zo ŠFRB,
presk†mava bytov‡ pomery žiadateľov, predklad€ overen‡ žiadosti Št€tnemu fondu rozvoja
b…vania, vykon€va kontrolu dodržiavania zmluvn…ch podmienok pre Mestsk‡ časti BratislavaPetržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo v rozsahu prenesen‡ho v…konu št€tnej spr€vy na †seku
b…vania v zmysle z€kona č. 607/2003 Z.z. o Št€tnom fonde rozvoja b…vania.

3.6.,3.7.,3.8. Ochrana prŠrody a krajiny, št€tna spr€va vodn…ho hospod€rstva,
ochrana pred povodňami
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Kompetencia na †seku ochrany pr„rody a krajiny a št€tnej spr€vy vodn‡ho hospod€rstva
bola mestskej časti delimitovan€ v roku 2002. T†to činnosť zabezpečuje oddelenie životn‡ho
prostredia, ktor‡ vykon€va prenesen… v…kon št€tnej spr€vy v oblasti ochrany pr„rody a krajiny
v zmysle z€kona č. 543/2002 Z.z. o ochrane pr„rody a krajiny a v oblasti vodn‡ho hospod€rstva
v zmysle z€kona č. 364/2004 Z.z. o vod€ch a o zmene z€kona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znen„ neskorš„ch predpisov. Dot€cia na tieto činnosti bola pouk€zan€ zo
št€tneho rozpočtu prostredn„ctvom hlavn‡ho mesta v čiastke 7 857 €, čo bolo aj v plnej v…ške
vyčerpan‡. V roku 2009 hlavn‡ mesto poskytlo aj dot€ciu vo v…ške 4 481 € a to v zmysle
z€kona č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami. Tieto prostriedky boli taktiež v plnej v…ške
vyčerpan‡.

3.9.

Školsk‚ ƒrad

Činnosť bola delimitovan€ od 1.7.2004. Školsk… †rad pln„ †lohy v zmysle školskej
legislat„vy. Vyd€va organizačn‡ pokyny a usmernenia ako aj stanovisk€ k vypracovaniu spr€v
šk‘l k v…sledkom a podmienkam v…chovno-vzdel€vacej činnosti, k pr„prav€m nov‡ho školsk‡ho
roku, k školsk…m vzdel€vac„m a v…chovn…m programom, k pl€nom kontinu€lneho vzdel€vania a
k štrukt†re kari‡rov…ch poz„ci„, k v…berov…m konaniam, k evidencii žiakov vo veku plnenia
povinnej školskej doch€dzky. Spracov€va štatistick‡ v…kazy.
Dot€cia je poukazovan€ prostredn„ctvom hlavn‡ho mesta SR Bratislavy. V rok 2009 boli
pouk€zan‡ prostriedky v čiastke 36 735 €. Celkov‡ v…davky mestskej časti na zabezpečenie
tejto činnosti boli čerpan‡ vo v…ške 52 503 €.

3.10. Školstvo
K 1.1.2009 bolo v zriaďovateľskej p‘sobnosti mestskej časti 11 z€kladn…ch šk‘l s pr€vnou
subjektivitou, s†časťou každej školy je školsk… klub det„ a školsk€ kuchyňa a školsk€ jed€leň.
Pri z€kladnej škole na Pank†chovej ul. č. 4 a na ZŠ Hol„čskej č. 50 s† zriaden‡ školsk‡ stredisk€
z€ujmovej činnosti. Dvan€stym pr€vnym subjektom je Stredisko služieb škol€m a školsk…m
zariadeniam Petržalka, pod ktor‡ patr„ 19 matersk…ch šk‘l aj so školsk…mi kuchyňami
a školsk…mi jed€lňami.
Rozpočet pr‚jmov školstva bol naplnen… vo v…ške 537 258 €, t. j. na 105,0%. Čerpanie
pr„jmov za školsk… klub det„ a poplatkov za matersk‡ školy bolo vo v…ške 337 824 €, t.j. 99,2%.
Pr„jmy od cudz„ch stravn„kov boli vo v…ške 42 246 €, t.j. boli splnen‡ na 120,8%, pr„jmy
z pren€jmov vo v…ške 123 848 €, t.j. na 110,1%. Ďalš„mi pr„jmami z€kladn…ch a matersk…ch
šk‘l boli pr„jmy z dobropisov, sponzorsk…ch darov, bankov…ch †rokov a in‡. Nesplnen‡ boli
pr„jmy u Strediska služieb škol€m z d‘vodu zn„ženia v…šky mesačn‡ho pr„spevku za pobyt v
materskej škole v zmysle nov‡ho z€kona a tiež z d‘vodu nižšieho počtu det„ počas letn…ch
pr€zdnin oproti pl€nu.
V bežn„ch v„davkoch bolo v roku 2009 na školstvo vyčerpan…ch 11 180 329 €, z toho zo
št€tneho rozpočtu bolo čerpanie vo v…ške 5 732 113 € a z rozpočtu mestskej časti 5 448 216 €.
Prostriedky mestskej časti boli čerpan‡ na origin€lne kompetencie nasledovne:
- školsk‡ jed€lne
760 875 €
- školsk‡ kluby det„
809 400 €
- matersk‡ školy (s jed€lňami) 3 458 559 €
- SSŠaŠZ – apar€t
360 235 €
Pre z€kladn‡ školy bola pouk€zan€ dot€cia zo ŠR na normat‚vne v„davky vo v…ške
5 098 896 €, z toho na osobn‡ v…davky bolo vyčerpan…ch 4 112 332 € a na prev€dzku
984 931 €. K 31.12.2009 bola nedočerpan€ dot€cia vo v…ške 1 633 € a v s†lade so z€konom
bola dočerpan€ k 31. 3. 2010.
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Nenormat‚vne bežn• v„davky pre z€kladn‡ školy boli rozpočtovan‡ v roku 2009 v celkovej
čiastke 120 831 € a do konca roka vyčerpan‡. Čerpanie nenormat„vnych transferov bolo
nasledovn‡:
- na odchodn‡ bolo vyplaten…ch 16 326 €,
- na asistenta učiteľa 6 600 € (asistenta učiteľa pre postihnut‡ deti so zvl€štnou opaterou na
ZŠ Pank†chova 4),
- za mimoriadne v…sledky žiakov 1 400 €,
- na vzdel€vacie poukazy 96 505 €.
Okrem vyššie uveden…ch prostriedkov zo št€tneho rozpočtu Z€kladn€ škola Hol„čska z„skala
dot€ciu na projekt „Otvoren€ škola“ od Slovenskej asoci€cie športu pre Školsk‡ stredisko
z€ujmovej činnosti na vybavenie telocvične, n€kup športov…ch potrieb vo v…ške 1 660 €.
Z€kladn€ škola Pank†chova 4 z„skala v roku 2009 †čelov† dot€ciu z Ministerstva školstva
Slovenskej republiky na projekt „Elektroniz€ciu a revitaliz€ciu zariaden„ školsk‡ho stravovania“
vo v…ške 8 000 €. Prostriedky boli do konca roku vyčerpan‡.
Sponzorsk• dary boli v roku 2009 čerpan‡ vo v…ške 9 165 € (ZŠ Nobelovo n€m., ZŠ
Prokofievova, ZŠ Tupolevova a ZŠ Turnianska).
Kapit†lov• v„davky boli v roku 2009 čerpan‡ spolu vo v…ške 78 395 €, z toho zo št€tneho
rozpočtu 33 194 € a z rozpočtu mestskej časti 45 201 €. V roku 2009 čerpala Z€kladn€ škola
Gessayova 2 na rekonštrukciu strechy vo v…ške 33 194 €. Prostriedky boli pridelen‡
z Ministerstva financi„ Slovenskej republiky v roku 2008. Prostriedky boli čerpan‡ v roku 2009
v zmysle • ods. 4 z€kona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtov…ch pravidl€ch verejnej spr€vy a o zmene
a doplnen„ niektor…ch z€konov.
Na origin†lne kompetencie boli rozpočtovan‡ prostriedky vo v…ške 5 392 196 € . Čerpanie
bolo vo v…ške 5 389 069 €. Na jed€lne pri z€kladn…ch škol€ch bol rozpočet stanoven… na 762
403 €, čerpanie bolo 760 875 €. Pre školsk‡ kluby det„ bol stanoven… rozpočet vo v…ške
810 553 €, čerpanie bolo 809 400 €. Najv“čš„ objem prostriedkov rozpočtu mestskej časti bol
určen… pre Stredisko služieb škol€m a školsk…m zariadeniam Petržalka, vo v…ške 3 819 240 €.
Čerpanie rozpočtu bolo vo v…ške 3 818 794 €.
Školsk‡ jed€lne pri materskej škole Bohrova 1 a Iľjušinova 1 z„skali v roku 2009 †čelov†
dot€ciu z Ministerstva školstva Slovenskej republiky na projekt „Elektroniz€cia a revitaliz€cia
zariaden„ školsk‡ho stravovania“ vo v…ške 17 200 €.
Matersk‡ školy Bohrova 1, Jankolova 8, Pifflova 10, Strečnianska 2 z„skali v roku 2009
†čelov† dot€ciu z Ministerstva školstva Slovenskej republiky na projekt „Elektroniz€cia
a revitaliz€cia matersk…ch šk‘l“ vo v…ške 12 900 €. Dot€cie boli v roku 2009 vyčerpan‡.
Matersk€ škola Bzov„cka z„skala projekt „Otvoren€ škola“ od Slovenskej asoci€cie športu
na škol€ch na detsk† športov† olympi€du det„ vo v…ške 1 660 €.
Ďalš„mi prostriedkami, ktor‡ z„skalo Stredisko služieb škol€m a školsk…m zariadeniam
Petržalka zo št€tu s† prostriedky na zabezpečenie predškolskej v…chovy det„ matersk…ch šk‘l
(deti, ktor‡ maj† jeden rok pred plnen„m povinnej školskej doch€dzky). Prostriedky boli čerpan‡
vo v…ške 99 406 €.
Na plynofik€ciu 8 služobn…ch bytov v objektoch matersk…ch šk‘l bolo vyčerpan…ch
42 944 € (kapit€lov‡ v…davky).
Vyhodnotenie čerpania rozpočtu z€v“zn…ch ukazovateľov podľa jednotliv…ch školsk…ch
subjektov sa nach€dza v tabuľkovom prehľade č. 6/1 - 5.

3.11. Soci€lna podpora žiakom, ktor‚ch rodičia sƒ v hmotnej nƒdzi
V zmysle v…nosu Ministerstva pr€ce soci€lnych vec„ a rodiny č. 3749/05-II/l zo
dňa 14.12.2005 poskytuje št€t prostredn„ctvom obc„ dot€cie na stravu a školsk‡ potreby deťom
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z rod„n, ktor‡ poberaj† d€vky v hmotnej n†dzi a deťom z rod„n, ktor…ch pr„jem nedosahuje
hranicu životn‡ho minima. Žiadateľom o t†to dot€ciu v zmysle citovan‡ho v…nosu je obec
podľa s„dla školy.
Dot€cia na stravu:
V r€mci uveden‡ho v…nosu v roku 2009 poskytol št€t dot€ciu na stravu v čiastke
11 778,23 €. Oddelenie soci€lnych vec„ každ… mesiac zasiela žiadosť na ‰rad pr€ce soci€lnych
vec„ a rodiny podľa menn‡ho zoznamu o uveden† dot€ciu, ktor† potom vy†čtov€va do desiatich
dn„ nasledovn‡ho mesiaca na z€klade predložen…ch fakt†r z jednotliv…ch jed€ln„.
V…ška dot€cie je 0,87 € na žiaka I. stupňa ZŠ, 0,94 € na žiaka II. stupňa ZŠ, 0,61 € na obed
v materskej škole, 0,24 € na desiatu v MŠ a 0,97 € na obed v špeci€lnej ZŠ. Rodič dopl€ca na
každ‡ jedlo 0,03 €. V roku 2009 bolo takto vyplaten…ch 11 778,23 € pre 726 det„.
Dot€cia na školsk‡ potreby
V r€mci uveden‡ho v…nosu v roku 2009 poskytol št€t prostredn„ctvom ‰radu pr€ce
soci€lnych vec„ a rodiny pre deti zo z€kladn…ch šk‘l, cirkevnej z€kladnej školy, z€kladnej školy
intern€tnej s poruchami sluchu, špeci€lnych z€kladn…ch šk‘l ako aj pre deti z predškolsk…ch
zariaden„ dot€ciu na školsk‡ potreby v celkovej v…ške 2 389,69 € pre 144 det„. Finančn‡
prostriedky boli zaslan‡ jednotliv…m škol€m, ktor‡ zabezpečili n€kup školsk…ch potrieb pre
opr€vnen…ch žiakov. Dot€cia bola vyčerpan€ v celej v…ške.

3.12. N€hradn‚ prŠjemca prŠdavku na dieťa
Oddelenie soci€lnych vec„ v zmysle z€kona č„slo 600/2003 Z.z. m‘že byť n€hradn…m
pr„jemcom pr„davku na dieťa podľa rozhodnutia ‰PSVaR a to ak:
a) škola pod€ ozn€menie o z€škol€ctve (žiak m€ viac ako 15 neospravedlnen…ch hod„n v 1
mesiaci),
b) v pr„pade nestarostlivosti o dieťa zo strany rodiča (rodič nevyuž„va peniaze na †čely tomu
určen‡),
c) do pr€voplatnosti rozsudku o zveren„ dieťaťa do starostlivosti.
Na z€klade rozhodnutia ‰radu pr€ce soci€lnych vec„ a rodiny v roku 2009 vykonala mestsk€
časť n€hradn‡ho pr„jemcu pre 68 det„. V…ška pr„spevku na dieťa bola 21,25 € na jedno dieťa na
obdobie jedn‡ho mesiaca. Celkov€ dot€cia bola v čiastke 7 723,01 €, vyčerpan…ch bolo 6 610,68
€, zostatok 1 112,33 € prešiel do čerpania roku 2010.

4. Ďalšie dotƒcie poukƒzan… z prostriedkov ŠR a Eurofondov
Okrem vyššie uveden…ch dot€ci„ každoročne poskytovan…ch zo št€tneho rozpočtu SR, boli
mestskej časti v roku 2009 poskytnut‡ †čelov‡ dot€cie z rozpočtovej rezervy predsedu vl€dy
Slovenskej republiky, Ministerstva pr€ce soci€lnych vec„ a rodiny SR, Ministerstva školstva SR
a Ministerstva vn†tra SR nasledovne:

4.1. Voľby
V uplynulom roku 2009 sa uskutočnili podľa z€kona č. 46/1999 Z. z. voľby prezidenta
Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovan„ o jeho odvolan„ a o doplnen„ niektor…ch ďalš„ch
z€konov v znen„ neskorš„ch predpisov. Na v…davky spojen‡ s voľbou prezidenta boli mestskej
časti poskytnut‡ prostriedky zo št€tneho rozpočtu SR na dve kol€ volieb v čiastke 114 902 € a
v zmysle metodick‡ho usmernenia boli vyčerpan‡.
Na voľby do EurŒpskeho parlamentu boli poskytnut‡ mestskej časti finančn‡ prostriedky
v čiastke 74 706 € a boli čerpan‡ na stanoven‡ v…davky v plnej v…ške.
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V druhej polovici roku 2009 sa konali v zmysle z€kona 303/2001 Z.z. voľby do org€nov
samospr€vnych krajov. V…davky spojen‡ s dvoma kolami volieb v čiastke 111 214 € boli
čerpan‡ z prostriedkov št€tneho rozpočtu SR.

4.2. Projekty
Školstvo
V roku 2009 sa mestsk€ časť uch€dzala o finančn‡ prostriedky z projektov EurŒpskej †nie.
V mesiaci janu€r bola podp„san€ Zmluva o poskytnut„ nen€vratn‡ho finančn‡ho pr„spevku na
projekt „Rozvojov… program zameran… na Inov€ciu obsahu a metŒd vyučovania anglick‡ho
jazyka v 1. – 4. ročn„ku z€kladn…ch šk‘l v mestskej časti“. Celkov‡ opr€vnen‡ v…davky na
realiz€ciu aktiv„t Projektu bud† predstavovať sumu 162 760,41 € a mestsk€ časť sa bude
podielať na reliz€cii projektu 5% †časťou, čo predstavuje 8 138,02 €.
V roku 2009 mestsk€ časť obdržala dot€ciu z prostriedkov E‰ a ŠR vo v…ške 60 056,03 €.
Čerpanie k 31.12.2009 bolo 45 440,78 €, nevyčerpan… zostatok 14 615,25 € prešiel do roku
2010. Mestsk€ časť sa v roku 2009 podieľala na v…davkoch projektu čiastkou 2 391,61 €.
Do projektu sa zapojilo 8 z€kladn…ch šk‘l mestskej časti (ZŠ Černyševsk‡ho, ZŠ
Gessayova, ZŠ Hol„čska, ZŠ Lachova, ZŠ Nobelovo n€mestie, ZŠ Prokofievova, ZŠ
Tupolevova, ZŠ Turnianska). Pre zapojen‡ školy boli zak†pen‡ z rozpočtu projektu informačnokomunikačn‡ technolŒgie (notebook, LCD TV, dataprojektor, DVD prehr€vač, multifunkčn‡
zariadenie, MP3), z ktor…ch bud† vybudovan‡ odborn‡ jazykov‡ učebne. Taktiež boli zak†pen‡
učebnice anglick‡ho jazyka, ktor‡ sa bud† v projekte aj ďalej použ„vať.

Sociƒlne služby
V soci€lnej oblasti boli v priebehu roka 2009 realizovan‡ viacer‡ projekty:
a/ Koncom kalend€rneho roka 2009 bola uzatvoren€ zmluva o poskytnut„ dot€cie z rozpočtovej
rezervy predsedu vl€dy Slovenskej republiky s †čelov…m určen„m na zv…šenie štandardu
v soci€lnej starostlivosti o starš„ch občanov mestskej časti v čiastke 13 200 €. Čerpanie dot€cie
sa uskutočnilo až v roku 2010.
b/ Mestsk€ časť uzatvorila zmluvu s Ministerstvom pr€ce, soci€lnych vec„ a rodiny SR
o poskytnut„ dot€cie na projekt s n€zvom „Materi€lov‡ vybavenie obytn…ch miestnost„“.
Finančn‡ prostriedky v čiastke 34 680 € boli poku€zan‡ formou kapit€lov…ch v…davkov v sume
24 000 € a bežn…ch v…davkov vo v…ške 10 680 €. Cieľom projektu bolo prostredn„ctvom
v…meny materi€lov‡ho vybavenia obytn…ch miestnost„, t.j. v…menou polohovac„ch a zdv„hac„ch
l‘žok, uzamykateľn…ch šatn„kov…ch skr„n, kresiel pre kardiakov, zabezpečiť vyššiu kvalitu
poskytovanej soci€lnej služby, vyššiu kvalitu života prij„mateľa soci€lnej služby počas pobytu
v zariaden„ opatrovateľskej služby. Materi€lov‡ vybavenie bolo zabezpečen‡ verejn…m
obstar€van„m. Keďže vys†ťažen€ cena bola nižšia ako boli pl€novan‡ prostriedky v projekte,
mestsk€ časť nevyčerpan‡ finančn‡ prostriedky vo v…ške 8 959,93 € pouk€zala sp“ť
poskytovateľovi. Mestsk€ časť prispela v…davkami z vlastn…ch zdrojov v čiastke 2 857,78 €.
c/ Ďaľšou zmluvou podp„sanou s Ministerstvom pr€ce soci€lnych vec„ a rodiny SR bol projekt
„Podpora rozvoja soci€lnych služieb v zariaden„ n†dzov‡ho b…vania“. Poskytnut€ dot€cia
v čiastke 35 000 € bola v plnej v…ške vyčerpan€ ako kapit€lov… v…davok na v…menu okien,
nakoľko zl… technick… stav okien sp‘soboval veľk‡ †niky tepla a t…m aj vyššie finančn‡ n€klady
na prev€dzku zariadenia ZOS na Vavilovovej ulici. Podiel mestskej časti na v…davkoch tohoto
projektu bol 3 913 €.
d/ V roku 2009 poskytlo MPSVaR SR ešte jednu dot€ciu v čiastke 14 000 €, ktor€ sa v uvedenej
v…ške vyčerpala na zak†penie motorov‡ho vozidla, ktor‡ sl†ži na don€šku obedov pre
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prij„mateľov soci€lnej služby v prirodzenom prostred„. Opatrovateľsk€ služba, ktor€ je
v p‘sobnosti Strediska soci€lnych služieb roznesie za kalend€rny rok cca 16 000 obedov pre
stravn„kov. Mestsk€ časť do projektu investovala čiastku 1 550 €.

5. Tvorba a čerpanie mimorozpočtov„ch peňažn„ch fondov
Nƒzov
Fond rozvoja b…vania
Rezervn… fond
Konto zelene
Fond statickej dopravy
Fondy spolu

Počiat. stav

Pr‡jmy

V„davky

Zostatok

446 657,37

292 344,93

489 847,19

249 155,11

535 322,60

1 236 586,85

837 905,94

934 003,51

224 959,77

21 293,27

32 738,28

213 514,76

74 540,81

28 284,44

32 659,62

70 165,63

1 281 480,55

1 578 509,49

1 393 151,03

1 466 839,01

Rezervn„ fond
Počiatočn„ stav k 1.1.2009
Pr‚jem
pr„del z finančn‡ho vysporiadania
nevyčerpan‡ sponzorsk‡ dary r.2008
Nebojte sa Petržalky
vratka ZŠ Turnianska
nepreveden‡ †roky
PrŠjmy s počiatočn‚m stavom:

535 322,60 €
1 189 096,00 €
46 591,98 €
39,84 €
658,93 €
200,10 €
1 771 909,45 €

V„davky
BV prvok Vyd€vanie Petržalsk…ch nov„n 1.3.2.
BV †dr.budov
2.2.1
KV prvok v…stavba nov…ch chodn„kov 4.1.3.
KV prvok stred. služieb škol€m 5.1.2.
BV prvok dni Petržalky 6.3.2.
KV projekt Revitaliz€cie are€lu ZŠ Budat„nska 6.6.2.
BV poplatky za dažďov† vodu 7.2.5.
KV projekt Park ovsište 7.3.3.
KV činnosť MPVPS 7.6.
KV revitaliz€cia Vlasten.n€mestia 8.3.1.
BV spr€va obecn…ch bytov a †držba bytov 9.4.1.
BV †držba gar€ž„ a NP 9.4.2.
KV spr€va stredisko služieb škol€m 10.7.2.
KV budovan„ zar.soc.služieb 10.7.3
KV obnova autoparku DVPZ 11.2.2.
KV prvok podpora kamerov‡ho syst‡mu 11.4.
BV prvok podpora neziskov…ch združen„ 12.1.
KV projekt Lepš„ svet 12.2.4.
KV pastoračn‡ centrum 12.2.10.
prevod rozdielu †rokov z roku 2008

6 126,56 €
81 826,00 €
44 811,79 €
5 806,19 €
1 932,49 €
54 969,49 €
229 215,16 €
2 796,50 €
28 547,00 €
2 338,35 €
227 232,35 €
45 657,18 €
1 550,00 €
6 074,06 €
7 120,34 €
252,14 €
5 800,00 €
16 597,00 €
66 388,00 €
2 865,34 €

V‚davky celkom:

837 905,94 €

Zostatok k 31.12.2009

934 003,51 €
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Fond statickej dopravy
Počiatočn„ stav k 1.1.2009
PrŠjem:
pr„del z finančn‡ho usporiadania za rok 2008
PrŠjmy s počiatočn‚m stavom:

28 284,44 €
102 825,25 €

V‚davky:
V…stavba nov…ch parkovac„ch miest 4.2.3.

32 659,62 €

Zostatok k 31.12.2009

70 165,63 €

Konto zelene
Počiatočn„ stav k 1.1.2009
PrŠjem:
Pr„jem za v…rub stromov
PrŠjmy s počiatočn‚m stavom:

74 540,81 €

224 959,77 €
21 293,27 €
246 253,04 €

V‚davky:
‰držba zelen…ch pl‘ch 7.1.1

32 738,28 €

Zostatok k 31.12.2009:

213 514,76 €

Fond rozvoja bývania
Počiatočn„ stav k 1. 1. 2009
PrŠjmy
vr€tenie nevyčerp. transferu MP VPS
vysporiadanie z roku 2008
v…nos z predaja bytov
v…nos z predaja nebytov…ch priestorov
nepreved. †rok k 31.12.2009
PrŠjmy s počiatočn‚m stavom:

446 657,37 €
44 685,25 €
26 156,81 €
146 746,95 €
74 686,32 €
69,60 €
739 002,30 €

V„davky
z€bradlie pri Chorv€tskom ramene 4.1.3.
v…stavba nov…ch chodn„kov 4.1.3.
dotv€ranie a budovanie kontajner. stanov„šť 7.4.3.
obnova verejn…ch detsk…ch ihr„sk (VPS) 7.5
revitaliz.Vlasten.n€mestia 8.3.1.
zabezp.b…vania v dome osob.určenia 9.1.3.
budovanie kr„zov‡ho b…vania 9.1.5.
spr€va nebytov…ch priestorov 9.4.2.
kapit€l.transfer Stred.služieb škol€m 5.1.2.
prevod rozdielu †rokov z roku 2008

2 247,40 €
19 732,97 €
7 490,85 €
250 614,00 €
714,00 €
14 000,00 €
148 243,37 €
8 542,00 €
37 137,30 €
1 125,30 €

V‚davky celkom:

489 847,19 €

Zostatok k 31.12.2009

249 155,11 €
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6. Prehľad o stave a v‚voji dlhu
Mestsk€ časť v roku 2009 na z€klade uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka č. 328 zo dňa 10.3.2009 prijala dlhodob… bankov… †ver od Dexia banky a.s.
vo v…ške 5 000 000 € so splatnosťou 15 rokov.
‰ver bol prijat… za †čelom rekonštrukcie objektov školsk…ch budov mestskej časti. Čerpanie
k 31.12.2009 bolo 1 217 676,25 €.

7. Prehľad o poskytnut‚ch z€ruk€ch
Mestsk€ časť v roku 2009 neposkytla žiadne z€ruky.

8. PŽžičky poskytnut… mestskou časťou
Mestsk€ časť k 31.12.2009 neeviduje žiadne poskytnut‡ p‘žičky.

9. Bilancia aktŠv a pasŠv, z€v•zky a pohľad€vky
9.1. Prehľad o pohybe dlhodob…ho nehmotn…ho a dlhodob…ho hmotn…ho majetku.
Softv…r:
Stavebn… softver
Softver WebDomus
Pr‚rastky spolu

3 286,19 € vlastn‡ zdroje
4 050,44 € vlastn‡ zdroje
7 336,63 €

Budovy, stavby:
Stavba Centr. Gercenova
L€vka cez Chorv. rameno
Ter‡nne schody Chorv. rameno
Komunik€cie Bos€kova
Kurzov… rozdiel
Pr‚rastky spolu

49 041,70 €
44 811,79 €
8 079,81 €
150 125,25 €
- 0,16 €
252 058,39 €

zveren‡ magistr.
cudzie zdroje
vlastn‡ zdroje
zveren‡ magistr.

Byty
Nebytov‡ priestory
Gar€žov‡ st€tie
Objekt MŠ Fedinova
Žbytky spolu

389 102,89 €
132 025,04 €
9 737,04 €
348 201,52 €
879 066,49 €

odpredaj
odpredaj
odpredaj
prevod spr€vy

Samostatn… hnuteľn… veci:
NTB Toshiba
Čerpadlo FROGGY
Multifunkč. zariad. OKIES
Gar€žov‡ br€ny
Kamerov… syst‡m
Br€ny – mreže
Kurzov… rozdiel
Pr‚rastky spolu

1 846,58 €
1 659,93 €
12 911,50 €
67 022,44 €
25 496,77 €
21 642,63 €
0,11 €
130 579,96 €

vlastn‡ zdroje
vlastn‡ zdroje
vlastn‡ zdroje
vlastn‡ zdroje
cudzie zdroje
cudzie zdroje

Kancel€rske stroje

30 264,70 € zastaran…
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2 ks Merače k†renia
Kurzov… rozdiel
Žbytky spolu

4 864,63 € zastaran…
- 0,01 €
35 129,32 €

Dopravn… prostriedky:
Pr‚rastky - striekačka

5 460,41 € vlastn‡ zdroje

Pozemky:
Prevod spr€vy
Kurzov… rozdiel
Pr‚rastky spolu

204 874,53 € hlavn‡ mesto
0,13 €
204 874,66 €

Pozemky k bytom
Prevod spr€vy
Pozemok
Žbytky spolu

16 219,77 € odpredaj
1 575 766,78 € hlavn‡ mesto
15 385,38 € odpredaj
1 607 371,93 €

9.2. Prehľad o pohybe dlhodob…ho finančn…ho majetku
Mestsk€ časť je vlastn„kom cenn…ch papierov v Dexia banke a.s. v celkovej hodnote
878 015,84 € a 100%-n…m vlastn„kom Bytov‡ho podniku Petržalka s.r.o. so z€kladn…m iman„m
94 768,63 €.
9.3. Pohľadƒvky
V„znamn… pohľadƒvky podľa jednotliv„ch položiek s€vahy /v €/
Pohľad‚vky z nedaň. pr„jmov

Hodnota
pohľad‚vok
947 564,26

Pohľad‚vky z daňov…ch pr„jmov

477 763,79

Pohľad‚vky

Pohľad‚vky z n‚jmu

1 909 014,31

Spolu

3 334 342,34

Opis
N‚jomn•, pokuty, odpredaj majetku
Daň z nehnuteľnost„, za psa, za už„vanie
ver. priestranstva, predajn• automaty a in•
dane
Pohľ. prevzat• po zrušenej pr„spevkovej
org. BPP z n‚jmu bytov, nebyt. priestorov,
gar‚ž„ a in•

Pohľadƒvky podľa zostatkovej doby splatnosti :
Dlhodob‡ pohľad€vky †čtovn€ jednotka neeviduje
9.4. Zƒv•zky podľa doby splatnosti
Z‚vŠzky podľa doby splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu
z toho
Z‚vŠzky v lehote splatnosti
Z‚vŠzky po lehote splatnosti
Dlhodobé záväzky spolu
z toho
Z‚vŠzky v lehote splatnosti
Spolu

V…ška v €
k 31.12.2009
1 261 401

V…ška v €
k 31.12.2008
954 795

1 261 401

954 795

0

0

83 816

95 055

83 816

95 055

1 345 217

1 049 850
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Popis v‚znamn‚ch položiek z•v‡zkov podľa jednotliv‚ch položiek sˆvahy
a. Z•v‡zky zo soci•lneho fondu /v €/
Soci‚lny fond

Rok 2009

Rok 2008

Stav k 1. januáru

3 944

5 247

Tvorba soci€lneho fondu

33 973

39 079

Čerpanie soci€lneho fondu

26 671

40 382

Stav k 31. decembru

11 246

3 944

b. Ostatn€ dlhodob€ z•v‡zky /v €/
N‚zov položky
Dlhod. prijat• preddavky
Ostatn• z‚vŠzky
Ostatn• dlhod. z‚vŠzky
Spolu

V…ška
k 31.12.2009
72 570

V…ška
k 31.12.2008
0

Opis
Prijat• z‚bezpeky – n‚jom byty

55 693

0

Z‚držn• – rekonštr. škol. zariad.

0

91 111

128 263

91 111

Spl‚tky strojovne chladu
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VyčŠslenie v‚sledku hospod€renia a n€vrh finančn…ho
usporiadania mestskej časti za rok 2009
1. VyčŠslenie v‚sledku hospod€renia mestskej časti
Bežn‡
Kapit€lov‡
Bežn‡ + Kapit€lov‡
Pr„jmov‡ fin. oper.
Spolu

Pr„jmy
23 656 943,54 €
256 319,01 €
23 913 262,55 €
2 668 464,13 €
26 581 726,68 €

V…davky
23 780 914,86 €
2 579 040,53 €
26 359 955,39 €
0
26 359 955,39 €

Rozdiel
-123 971,32 €
-2 322 721,52 €
-2 446 692,84 €
2 668 464,13 €
221 771,29 €

V zmysle ustanovenia • 10 ods. 3 p„sm. a) a b) z€kona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtov…ch
pravidl€ch †zemnej samospr€vy vykazuje mestsk€ časť k 31.12.2009 schodok vo v…ške
2 446 692,84 € (bežn… a kapit€lov… rozpočet bez finančn…ch oper€ci„). Schodok bol kryt…
schv€len…mi pr„jmov…mi finančn…mi oper€ciami:
- čerpan„m bankov‡ho †veru - 1 217 676,25 €,
- nevyčerpan…mi dot€ciami zo ŠR z roku 2008 – 39 293,08 €,
- schv€len…m čerpan„m mimorozpočtov…ch peňažn…ch fondov mestskej časti - 1 329 559,41 €,
- čerpan„m zostatku †čelov…ch grantov z minul…ch rokov – 81 935,39 €.

2. N€vrh finančn…ho usporiadania mestskej časti za rok 2009
Keďže mestsk€ časť vyk€zala za rok 2009 schodok z bežn‡ho a kapit€lov‡ho rozpočtu,
nem‘žu byť realizovan‡ pr„dely do †čelov…ch mimorozpočtov…ch fondov. Po započ„tan„
pr„jmov…ch finančn…ch oper€ci„ bolo celkov‡ hospod€renie mestskej časti prebytkov‡ vo v…ške
221 771,29 €. Po odpoč„tan„ prostriedkov nedočerpan…ch dot€ci„ v celkovej v…ške 37 827,96 €
vyč„slen… zostatok 183 943,33 € navrhujeme vr€tiť do Rezervn‡ho fondu mestskej časti.
Nedočerpan‡ †čelov‡ dot€cie z roku 2009:
- dot€cia z rozpočtovej rezervy predsedu vl€dy Slovenskej republiky
- projekt „Rozvojov… program zameran… na Inov€ciu obsahu a metŒd vyučovania
anglick‡ho jazyka v 1. – 4. ročn„ku z€kladn…ch šk‘l v mestskej časti“
- dot€cia na nenormat„vne v…davky školstva
- dot€cia z ‰radu pr€ce soci€lnych vec„ a rodiny pre n€hradn…ch pr„jemcov
pr„davku na dieťa
- nevyčerpan‡ sponzorsk‡ dary

13 200 €
14 615,25 €
1 739,54 €
1 112,33 €
7 160,84 €

3. Finančn… usporiadanie s prŠspevkovou organiz€ciou mestskej časti:
Mestsk€ časť mala v roku 2009 v zriaďovateľskej p‘sobnosti jednu pr„spevkov†
organiz€ciu, Miestny podnik verejnoprospešn…ch služieb Petržalka.
Hospod€renie pr„spevkovej organiz€cie, stavy jej fondov, z€v“zky a pohľad€vky s†
k 31.12.2009 nasledovn‡:

Miestny podnik verejnoprospešn„ch služieb Petržalka
N€klady
V…nosy

€ 1 326 457,88
€ 1 326 688,41
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Zisk

€

230,53

Zostatky fondov a stav z€v“zkov a pohľad€vok k 31.12.2009 s† nasledovn‡:
- rezervn… fond
€
5 122,62
- soci€lny fond
€
1 984,39
- z€v“zky
€
85 570,96
- pohľad€vky
€
33 761,36
Miestny podnik verejnoprospešn…ch služieb Petržalka vyk€zal k 31.12.2009 zisk vo
v…ške 230,53 €, ktor… navrhujeme ponechať organiz€cii ako pr„del do jej Rezervn‡ho fondu.
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