Miestny kontrol€r mestskej časti Bratislava-Petržalka
ODBORN€ STANOVISKO
k Z•verečnƒmu „čtu a finančnƒmu usporiadaniu
Mestskej časti Bratislava–Petržalka za rok 2009
V s„lade s ‡ 18f, ods. 1, pˆsm. c, z•kona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadenˆ v znenˆ
neskoršˆch zmien a doplnkov predklad•m Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti BratislavaPetržalka odbornƒ stanovisko k materi•lu čˆslo 57/2010 „Z•verečnƒ „čet a finančn…
usporiadanie Mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2009“ pred jeho schv•lenˆm.
Z•verečn‹ „čet a finančnƒ usporiadanie Mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2009
som posudzoval z hľadiska s„ladu so všeobecne z•vŒzn‹mi pr•vnymi predpismi:
- z•konom NR SR č. 583/2004 Z.z., o rozpočtov‹ch pravidl•ch „zemnej samospr•vy
a o zmene a doplnenˆ niektor‹ch z•konov v znenˆ neskoršˆch predpisov,
- z•konom NR SR č. 523/2004 Z.z., o rozpočtov‹ch pravidl•ch verejnej spr•vy a o zmene
a doplnenˆ niektor‹ch z•konov v znenˆ neskoršˆch predpisov,
- z•konom NR SR č. 597/2003 Z.z., o financovanˆ z•kladn‹ch šk•l, stredn‹ch šk•l a
školsk‹ch zariadenˆ v znenˆ neskoršˆch predpisov,
- z•konom NR SR č. 564/2004 Z.z., o rozpočtovom určenˆ v‹nosu dane z prˆjmov „zemnej
samospr•ve a o zmene a doplnenˆ niektor‹ch z•konov,
a ostatn‹mi s„visiacimi pr•vnymi normami najmŒ :
- z•konom NR SR č. 431/2002 Z.z., o „čtovnˆctve v znenˆ neskoršˆch predpisov,
- a z•konom SNR č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadenˆ v znenˆ neskoršˆch predpisov.
Na z•klade preštudovania uvedenƒho materi•lu a jeho pos„denia konštatujem, že :
Materi•l obsahuje „daje o plnenˆ rozpočtu Mestskej časť Bratislava–Petržalka v členenˆ
podľa ‡ 10, ods. 3, z•kona č. 583/2004 Z.z., o rozpočtov‹ch pravidl•ch „zemnej samospr•vy
a o zmene a doplnenˆ niektor‹ch z•konov v znenˆ neskoršˆch predpisov (bežnƒ prˆjmy a bežnƒ
v‹davky, kapit•lovƒ prˆjmy a kapit•lovƒ v‹davky a finančnƒ oper•cie) a v s„lade
s rozpočtovou klasifik•ciou schv•lenou Opatrenˆm Ministerstva financiˆ SR č.
MF/010175/204-42 z 8. 12. 2004 v znenˆ neskoršˆch predpisov, ktor‹m sa ustanovuje druhov•
klasifik•cia, organizačn• klasifik•cia a ekonomick• klasifik•cia rozpočtovej klasifik•cie.
Mestsk• časť Bratislava–Petržalka postupovala podľa ‡ 16, ods. 1, z•kona č. 583/2004
Z.z., o rozpočtov‹ch pravidl•ch „zemnej samospr•vy a o zmene a doplnenˆ niektor‹ch
z•konov v znenˆ neskoršˆch predpisov a po skončenˆ rozpočtovƒho roku „daje o rozpočtovom
hospod•renˆ s„hrnne spracovala do z•verečnƒho „čtu. V s„lade s ‡ 16, ods. 2, citovanƒho
z•kona finančne usporiadala svoje hospod•renie vr•tane finančn‹ch vzťahov k zriaden‹m
a založen‹m pr•vnick‹m osob•m, fyzick‹m osob•m a pr•vnick‹m osob•m, ktor‹m poskytla
prostriedky zo svojho rozpočtu, finančnƒ vzťahy k št•tnemu rozpočtu a k rozpočtu Hlavnƒho
mesta SR Bratislavy.
Finančnƒ hospod•renie Mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2009 sa riadilo od 1.
janu•ra 2009 do schv•lenia rozpočtu na rok 2009 rozpočtov‹m proviz•riom, t.j. mestsk• časť
hospod•rila podľa rozpočtu roku 2008. Rozpočtovƒ proviz•rium bolo ukončenƒ 3. febru•ra
2009, kedy Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka uznesenˆm č. 306

schv•lilo rozpočet na rok 2009 a zobralo na vedomie rozpočet na roky 2010-2011. Rozpočet
na rok 2009 bol schv•len‹ ako vyrovnan‹ s prˆjmami i v‹davkami vo v‹ške 25 375 629,00- €
vr•tane rozpočtov 15 rozpočtov‹ch organiz•ciˆ v zriaďovateľskej p•sobnosti mestskej časti.
V‹davkov• časť rozpočtu bola po prv‹kr•t zostaven• v programovej štrukt„re. V priebehu
roku 2009 prešiel rozpočet viacer‹mi „pravami (v s„lade s ‡ 14, z•kona č. 583/2004 Z.z.
a intern‹mi normatˆvnymi aktami vydan‹mi na vykonanie z•kona č. 583/2004 Z.z.
v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Petržalka), ktorƒ boli schv•lenƒ uzneseniami
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka :
I. zmena rozpočtu – uznesenie č. 328 zo dňa 10. marca 2009
II. zmena rozpočtu – uznesenie č. 355 zo dňa 7. aprˆla 2009
III. zmena rozpočtu – uznesenie č. 403, 404, 405, 406 a č. 414 zo dňa 1. j„la 2009
IV. zmena rozpočtu – uznesenie č. 425 a č. 428 zo dňa 29. septembra 2009
V. zmena rozpočtu – uznesenie č. 450 a č. 454 zo dňa 27. okt•bra 2009
V. zmena rozpočtu – uznesenie č. 473 a č. 474 zo dňa 24. novembra 2009
VI. zmena rozpočtu – uznesenie č. 476 a č. 485 zo dňa 15. decembra 2009
a „pravami, ktorƒ vypl‹vali z :
- ozn•menˆ o schv•lenej v‹ške dot•ciˆ zo št•tneho rozpočtu na prenesen‹ v‹kon št•tnej spr•vy
na „seku školstva zo dňa 9. marca 2009 a 14. decembra 2009,
- rozpočtov‹ch opatrenˆ starostu.
Rozpočet celkom
Schv•len‹ rozp.
Prˆjmy celkom
V‹davky celkom
Hospod•renie MČ

25 375 629,00-€
25 375 629,00-€
0,00-€

Upraven‹ rozp.
28 074 630,00-€
28 074 630,00-€
0,00- €

Čerpanie rozp.
26 581 727,00- €
26 359 955,00- €
221 772.00- €

%
94,7
93,9

Plnenie rozpočtu celkom
Bežn‹ rozpočet
Kapit•lov‹ rozpočet
Finančnƒ oper•cie
Spolu

Prˆjmy
23 656 944,00- €
256 319,00- €
2 668 464,00- €
26 581 727,00- €

V‹davky
23 780 915,00- €
2 579 040,00- €
0,00- €
26 359 955,00- €

Rozdiel
-123 9187,00- €
- 2 322 721,00- €
2 668 464,00- €
221 772,00- €

Za rok 2009 vyk•zala mestsk• časť schodok bežnƒho rozpočtu vo v‹ške 123 971,00- € a
schodok kapit•lovƒho rozpočtu 2 322 721,00- €. Schodok bežnƒho rozpočtu bol v priebehu
rozpočtovƒho roku, na z•klade rozhodnutia miestneho zastupiteľstva, kryt‹ prostriedkami
mimorozpočtov‹ch peňažn‹ch fondov mestskej časti a nevyčerpan‹mi dot•ciami zo Št•tneho
rozpočtu SR z roku 2008. Schodok kapit•lovƒho rozpočtu bol kryt‹ dlhodob‹m bankov‹m
„verom, prostriedkami mimorozpočtov‹ch peňažn‹ch fondov mestskej časti a nevyčerpan‹mi
dot•ciami zo Št•tneho rozpočtu SR z roku 2008. Po započˆtanˆ prˆjmov‹ch finančn‹ch
oper•ciˆ bolo celkovƒ hospod•renie mestskej časti prebytkovƒ vo v‹ške 221 771,29 €.
Ročn• „čtovn• z•vierka za rok 2009 bola, na Miestnom „rade mestskej časti BratislavaPetržalka a v rozpočtov‹ch a prˆspevkovej organiz•cii v p•sobnosti Mestskej časti BratislavaPetržalka, vykonan• v zmysle platn‹ch pr•vnych predpisov najmŒ prˆslušn‹ch ustanovenˆ
z•kona č. 431/2002 Z.z., o „čtovnˆctve v platnom znenˆ a z•kona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtov‹ch pravidl•ch „zemnej samospr•vy a o zmene a doplnenˆ niektor‹ch z•konov
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v znenˆ neskoršˆch predpisov. Podrobnejšie „daje s„ uvedenƒ v dokumente predkladanom na
rokovanie miestneho zastupiteľstva pod n•zvom: „Z•verečnƒ „čet Mestskej časti BratislavaPetržalka za rok 2009“, ktorƒho s„časťou je tabuľkov‹ a grafick‹ prehľad plnenia rozpočtu,
inform•cie prˆspevkovej organiz•cie o plnenˆ rozpočtu za rok 2009, s„vaha mestskej časti
a v‹kaz ziskov a str•t so stavom k 31. decembru 2009.
Ročn• „čtovn• z•vierka mestskej časti, ktor• obsahuje s„vahu k 31. decembru 2009,
v‹kaz ziskov a str•t, pozn•mky a v‹kaz o plnenˆ rozpočtu za rok končiaci k tomuto d•tumu,
ako aj prehľad v‹znamn‹ch „čtovn‹ch z•sad a „čtovn‹ch met•d a ďalšˆch vysvetľuj„cich
pozn•mok, bola overen• nez•visl‹m audˆtorom. V zmysle ustanovenia ‡ 9, ods. 5, z•kona č.
369/1990 Zb., o obecnom zriadenˆ v znenˆ neskoršˆch predpisov a v s„lade s Medzin•rodn‹mi
audˆtorsk‹mi štandardami vykonan‹ audit obsahuje zhodnotenie vhodnosti použit‹ch
„čtovn‹ch z•sad a „čtovn‹ch met•d a primeranosti „čtovn‹ch odhadov uskutočnen‹ch
manažmentom, ako aj zhodnotenie „čtovnej z•vierky ako celku. Audˆtorskƒ d•kazy, ktorƒ
nez•visl‹ audˆtor zˆskal poskytuj„ dostatočnƒ a vhodnƒ v‹chodisko pre n•zor audˆtora že:
„„čtovn• z•vierka vyjadruje objektˆvne vo všetkƒch vƒznamnƒch s„vislostiach finančn„
situ•ciu Mestskej časti Bratislava-Petržalka k 31. decembru 2009. Vƒsledky jej hospod•renia
a peňažn… toky za rok končiaci k dan…mu d•tumu s„ v s„lade so Z•konom o „čtovnˆctve“.
V s„lade s ‡ 9, ods. 2, z•kona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadenˆ v znenˆ neskoršˆch
predpisov bol „Z•verečn‹ „čet Mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2009“ zverejnen‹
najmenej na 15 dnˆ sp•sobom obvykl‹m, aby sa k nemu mohli obyvatelia mestskej časti
vyjadriť.
Na z•klade t‹chto skutočnostˆ odpor„čam Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti
Bratislava-Petržalka schv•liť:


Celoročn• hospod‚renie Mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2009, bez v„hrad.



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- €.



Vr‚tenie prebytku vykonan„ch prevodov z mimorozpočtov„ch peňažn„ch fondov za rok
2009 v čiastke 183 943,33- € do Rezervn•ho fondu.



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.

Bratislava 23. aprˆla 2010

Stanislav Fiala
miestny kontrol•r
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