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N�vrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e

a) zv�šenie bežn�ch v�davkov rozpočtu na rok 2010 v programe 2.2. Vn�torn� spr�va 
o 85 376,- Eur a zv�šenie kapit�lov�ch v�davkov v programe 9.5. Nakladanie s majetkom 
o 51 000,- Eur.

b) zn�ženie bežn�ch v�davkov o 85 376,- Eur a kapit�lov�ch v�davkov o 51 000,- Eur 
v programoch uveden�ch v d�vodovej spr�ve.
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Dôvodová správa

N�vrh na �pravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2010 
predklad�me z d�vodu nevyhnutn�ho riešenia ak�tnych požiadaviek na v�davky, ktor� neboli 
zn�me na začiatku roka, ako aj na z�klade nov�ch skutočnost�. Jedn� sa o doriešenie �hrad 
�rokov z omeškania spoločnosti Castor a Polux, podielu �hrady za odk�penie pozemkov pod 
Petržalsk�m korzom a zv�šen�ch v�davkov na s�dne poplatky pri vym�han� nedoplatkov za 
byty a nebytov� priestory po BPP pr�spevkov� organiz�cia a BPP s.r.o. 

Na rokovan� miestneho zastupiteľstva dňa 9. marca 2010 bolo v r�mci bodu N�vrh na 
�pravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2010 riešen� aj požiadavka �pravy 
rozpočtu z d�vodu pr�voplatn�ho rozsudku Krajsk�ho s�du v Bratislave, ktor�m bola mestsk� 
časť Bratislava-Petržalka zaviazan� zaplatiť navrhovateľovi Castor a Polux, a.s. istinu, �rok 
z omeškania a trovy konania. Istina a trovy konania v celkovej v�ške 62 564,- Eur boli ihneď 
dňa 12.3.2010 uhraden�. Riešenie �hrady �rokov z omeškania bolo predmetom samostatn�ho 
rokovania starostu so z�stupcami spoločnosti. Na z�klade rokovania bol stanoven� ako term�n 
�hrady celej v�šky �rokov z omeškania do 30.6.2010. �rok z omeškania bol rozhodnut�m 
s�du stanoven� vo v�ške 0,05% denne od 14.12.2004 do zaplatenia. Vyč�slenie �roku n�m 
poslala spoločnosť Castor a Polux dňa 24.5.2010 vo v�ške 53 025,63 Eur. Uveden� 
nav�šenie bežn�ch v�davkov bude v programe 2.2. Vn�torn� spr�va

Dňa 4. m�ja 2010 bola na zasadnutie miestneho zastupiteľstva podan� p�somn� 
inform�cia o riešen� odk�penia pozemkov pod Petržalsk�m korzom od spoločnosti Incheba 
a.s. Kupuj�cim by bolo hlavn� mesto, ktor� ho d� do spr�vy mestskej časti. Hlavn� mesto by 
malo uhradiť 50 000,- Eur a mestsk� časť zost�vaj�cich 51 000,- Eur. Ročne plat�me za 
pren�jom t�chto pozemkov 29 502,76 Eur ( 888 800,- Sk ). �hrady sa vykon�vaj� štvťročne 
na z�klade fakt�ry od Incheby a.s. Ak by došlo k odk�peniu do 30.6.2010, ušetr�me 
v rozpočte na tento rok 14 751,38 Eur. Z�roveň by tento v�davok nebol rozpočtovan� 
v ďalš�ch rokoch. Nav�šenie kapit�lov�ch v�davkov bude v programe 9.5. Nakladanie 
s majetkom.

Na z�klade v�razn�ho zv�šenia počtu podan� na s�d z titulu neuhradenia poplatkov za 
už�vanie bytov a nebytov�ch priestorov, pod�van�ch jednak JUDr. Guťanom za pohľad�vky 
po BPP pr�spevkov� organiz�cia ako aj podania realizovan� BPP s.r.o. za pohľad�vky od 
1.1.2008, sme ku koncu m�ja 2010 uhradili celkom 18 768,- Eur. V rozpočte sme mali 9 650,-
Eur. Zost�vaj�cu časť, z d�vodu zabezpečenia s�dneho vym�hania nedoplatkov, sme riešili 
medzipoložkov�m presunom. Do konca roka 2010 je vyč�slen� celkov� čiastka v�davkov na 
poplatky za s�dne podania vo v�ške 42 000,- Eur. Z tohto d�vodu je potrebn� zv�šiť bežn� 
v�davky o 32 350,- Eur v programe 2.2. Vn�torn� spr�va.

Celkovo navrhujeme zv�šiť bežn� v�davky o 85 376,- Eur a kapit�lov� v�davky 
o 51 000,- Eur. Z d�vodu zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu mestskej časti navrhujeme 
riešiť požadovan� nav�šenia bežn�ch v�davkov presunom z in�ch programov :
Program     N�zov                                             rozpočet                      �prava
2.3.2          Projekt Digit�lny �rad               2 000                         - 2 000
4.2.2          Projekt zjednosmernenia ul�c         21 500                         - 10 000
4.3.            Poch�dzne terasy                          145 900                        - 45 000  
7.1.7          Školsk� are�ly                                 88 662                        - 2 876
8.2.1          Projekt �z.pl.z�ny Jant�rova cesta  14 000                        - 14 000
8.2.2          Projekt �z.pl.z�ny Petržalka            11 500                 - 11 500   
Celkom                                                                                                - 85 376,- Eur      
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a kapit�lov�ch v�davkov v programoch:
4.2.3      Nov� parkovacie miesta                    54 798      - 7 700
6.1.        Miestna knižnica Petržalka               13 300                         - 13 300
8.3.2      Projekt ISRMO                                 30 000                         - 30 000 
Celkom - 51 000,- Eur

Na porade vedenia bola prerokovan� aj ot�zka dopadu neplnenia pr�jmov mestskej 
časti z predaja majetku hlavn�ho mesta, kde sa očak�va, napriek našej opatrnosti pri pr�prave 
rozpočtu, v�razn� prepad pr�jmov. Tento však tak isto ako ďalšie dopady nie je možn� 
v tomto čase explicitne vyč�sliť, preto ďalšie �pravy rozpočtu budeme pripravovať na prv� 
rokovanie miestneho zastupiteľstva v septembri po vyhodnoten� v�sledkov hospod�renia 
mestskej časti za prv� polrok 2010. Z�roveň očak�vame, že v tomto obdob� bud� už aj 
k dispoz�cii aktu�lne progn�zy Inštit�tu finančnej politiky Ministerstva financi� Slovenskej 
republiky k v�voju v�nosov dane z pr�jmov fyzick�ch os�b. Vzhľadom na nemožnosť 
stanovenia v�šky v�padku pr�jmov rozpočtu a z d�vodu zabezpečenia jeho vyrovananosti  
navrhujeme neotv�rať nov� investičn� aktivity a viazať rozpočtov� prostriedky na 
nevyčerpan� kapit�lov� v�davky až do vyhodnotenia predpokladan�ho plnenia pr�jmov. Pri 
ich navrhovanom viazan� by sme zohľadňovali realiz�ciu s�časn�ch zml�v a neviazali by sme 
kapit�lov� v�davky z mimorozpočtov�ch zdrojov mestskej časti t.j. z Fondu rozvoja 
b�vania, Fondu statickej dopravy a Konta zelene. Pri riešen� tohoto v�padku pr�jmov je 
možn� samozrejme uvažovať aj s jeho nahraden�m in�mi pr�jmami z predaja majetku, ktor� 
nesl�ži pre v�kon činnosti mestskej časti na z�klade stanoviska miestneho zastupiteľstva.

Materi�l bol prerokovan� vo finančnej komisii dňa 14.6.2010 so stanoviskom podľa 
pr�lohy a na rokovan� miestnej rady dňa 15.6.2010.
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Pr�loha

Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 14.6.2010

Pr�tomn�: : Mgr. Belohorec, Ing. Han�k,  Ing. Plšek,  MUDr. Janota PhD.,CSc,  
Ing. Kocka,  Mgr. Bakerov�-Drag�ňov�

Nepr�tomn�: Ing. Weissensteiner, Ing. Vermeš

K bodu : 
N�vrh na �pravu rozpočtu MČ BA-Petržalka na rok 2010

Stanovisko:

a) finančn� komisia s�hlas� s nav�šen�m v�davkov na stanoven� �čely. 
Hlasovanie:
Pr�tomn� : 6
Za           : 6

b) finančn� komisia žiada prednostu do 25.6.2010 vysvetliť d�vody kr�tenia bežn�ch v�davkov na 
programy 4.3, 8.2.1, 8.2.2, kapit�lov�ch v�davkov na program 4.2.3.
Hlasovanie:
Pr�tomn� : 6
Za           : 6
c) finančn� komisia odpor�ča ostatn� navrhovan� programy kr�tiť podľa predložen�ho n�vrhu
Hlasovanie:
Pr�tomn� : 6
Za           : 6

d) finančn� komisia odpor�ča miestnemu zastupiteľstvu ďalšie kr�tenie realizovať v programe 
č. 12
Hlasovanie:
Pr�tomn� : 5
Za           : 4
Zdržal sa : 1

V Bratislave 14.6.2010                                                    Mgr. Michal Belohorec v.r.
predseda FK

Za spr�vnosť: Ing. Luk�ček


