
Program  8: �zemn� rozvoj                                                                                       
Rozpočet : 

rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

402 680,00
46 600,00

0,00
449 280,00

460 191,00
0,00
0,00

460 191,00

440 001,00
0,00
0,00

440 001,00

Štrukt�ra v�davkov:
8 �zemn� rozvoj 449 280,00 Eur 13 535 009,00 Sk
8.2 Urbanistick� št�die a �zemn� pl�ny z�n 25 500,00 Eur 768 213,00 Sk
8.3 Revitaliz�cia s�dliska a tvorba 

mestotvorn�ch prvkov
76 600,00 Eur 2 307 652,00 Sk

8.4 Kvalitn� a včasn� stavebn� konanie 347 180,00 Eur 10 459 145,00 Sk



Podprogram 8.1: Strategick� pl�novanie                                                                              

Z�mer podprogramu: Spracovať materi�l "Dlhodob� rozvoj Mestskej časti Bratislava-
Petržalka" do roku 2020

Zodpovednosť: ved�ca oddelenia �zemn�ho rozvoja a dopravy

Rozpočet : 

rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Ciele a v�stupy:
Cieľ Merateľn� ukazovateľ 2010 2011 2012

št�dia pozost�vaj�ca z textovej časti 1 ksZ�skať materi�l, ktor� vytvor� 
predstavu o tom ako sa bude mestsk� 
časť rozv�jať do roku 2020 �časť na verejnom prerokovan� 1000 

obyvateľov

Koment�r : Materi�l bude obstaran� vo forme št�die vych�dzaj�cej so spracovan�ch 
podkladov (PHSR, �zemn� pl�n). Predmetom bude spracovanie dlhodobej v�zie rozvoja mestskej 
časti, ktor� aktivity bud� dominantn� a na ktor� činnosti sa bude najviac s�strediť.

nerozpočtovan�



Podprogram 8.2: Urbanistick� št�die a �zemn� pl�ny z�n                                                              

Rozpočet : 

rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

25 500,00
0,00
0,00

25 500,00

59 000,00
0,00
0,00

59 000,00

22 000,00
0,00
0,00

22 000,00

Štrukt�ra v�davkov:
8.2 Urbanistick� št�die a �zemn� pl�ny z�n 25 500,00 Eur 768 213,00 Sk
8.2.1 Projekt �zem. pl�nu z�ny"Jant�rov� cesta 

III, �zemie medzi Jir�skovou a Romanovou 
ulicou"

14 000,00 Eur 421 764,00 Sk

8.2.2 Projekt �zemn�ho pl�nu z�ny "Petržalka 
City"

11 500,00 Eur 346 449,00 Sk

8.2.3 Projekt �zemn�ho pl�nu z�ny "Lokalita 
Matador"

0,00 Eur 0,00 Sk

8.2.5 Projekt v�hľadovej št�die nov�ch parkov�sk 
a parkovac�ch domov

0,00 Eur 0,00 Sk



Prvok 8.2.1:  Projekt �zem. pl�nu z�ny"Jant�rov� cesta III, 
�zemie medzi Jir�skovou a Romanovou ulicou"           

Zodpovednosť: ved�ca oddelenia �zemn�ho rozvoja a dopravy

Rozpočet : 
rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

14 000,00
0,00
0,00

14 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Ciele a v�stupy:
Cieľ Merateľn� ukazovateľ 2010 2011 2012

Zadanie �zemn�ho pl�nu z�ny 1 ks

N�vrh �zemn�ho pl�nu z�ny 1 ks

Z�skať z�v�zn� dokument na 
usmerňovanie investičnej 
činnosti v z�ne "Jant�rov� 
cesta, �zemie medzi Jir�skovou 
a Romanovou ulicou" všeobecne z�v�zn� nariadenie + čistopis 1 ks

Koment�r :   Proces obstarania �zemn�ho pl�nu predmetnej z�ny bol začat� v j�ni 2007. 
Spracovan� už boli prieskumy a rozbory a n�vrh zadania. V s�časnosti je proces  obstar�vania  
pozastaven�,  nakoľko  v ot�zke riešenia NS MHD nie je k dispoz�cii z�v�zn� podklad o 
pozdĺžnom profile trasy v dotknutom �seku z�ny. Až po spracovan� z�v�zn�ho podkladu o 
pozdĺžnom profile trasy (predpoklad 12/2009) bude možn� v procese obstar�vania pokračovať 
schv�len�m zadania a spracovan�m n�vrhu �zemn�ho pl�nu z�ny v roku 2010.

Štrukt�ra v�davkov:
8.2.1 Bežn� v�davky 14 000,00 Eur 421 764,00 Sk

Finančn� čiastka 14 000 EUR je stanoven� na št�die a expert�zy na z�klade v�berov�ho konania 
a uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 5/2007



Prvok 8.2.2:  Projekt �zemn�ho pl�nu z�ny "Petržalka City"                                                        
Zodpovednosť: ved�ca oddelenia �zemn�ho rozvoja a dopravy

Rozpočet : 
rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

11 500,00
0,00
0,00

11 500,00

3 000,00
0,00
0,00

3 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Ciele a v�stupy:
Cieľ Merateľn� ukazovateľ 2010 2011 2012

Zadanie �zemn�ho pl�nu z�ny 1 ks

N�vrh �zemn�ho pl�nu z�ny 1 ks

Z�skať z�v�zn� dokument na 
usmerňovanie investičnej 
činnosti v z�ne "Petržalka City"

Všeobecne z�v�zn� neriadenie + čistopis 1 ks

Koment�r :   Proces obstarania �zemn�ho pl�nu predmetnej z�ny bol začat� v decembri 2007.  
Spracovan� už boli prieskumy a rozbory a n�vrh zadania. V s�časnosti je proces  obstar�vania  
pozastaven�,  nakoľko  v ot�zke riešenia NS MHD nie je k dispoz�cii z�v�zn� podklad o 
pozdĺžnom profile trasy v dotknutom �seku z�ny. Až po spracovan� z�v�zn�ho podkladu o 
pozdĺžnom profile trasy (predpoklad 12/2009) bude možn� v procese obstar�vania pokračovať 
schv�len�m zadania a spracovan�m n�vrhu �zemn�ho pl�nu z�ny v roku 2010. 

Štrukt�ra v�davkov:
8.2.2 Bežn� v�davky 11 500,00 Eur 346 449,00 Sk

Finančn� čiastka je stanoven� vo v�ške 11 500 EUR pre št�die a expert�zy ktor� sa uskutočnia na 
z�klade v�berov�ho konania a uzatvorenej Zmluvy o dielo č.  11/2007.



Prvok 8.2.3:  Projekt �zemn�ho pl�nu z�ny "Lokalita 
Matador"                                 

Zodpovednosť: ved�ca oddelenia �zemn�ho rozvoja a dopravy

Rozpočet : 
rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

0,00
0,00
0,00
0,00

25 000,00
0,00
0,00

25 000,00

3 000,00
0,00
0,00

3 000,00

Ciele a v�stupy:
Cieľ Merateľn� ukazovateľ 2010 2011 2012

Prieskumy a rozbory

Zadanie �zemn�ho pl�nu z�ny

N�vrh �zemn�ho pl�nu z�ny

Z�skať z�v�zn� dokument na 
usmerňovanie investičnej 
činnosti v z�ne lokalita Matador.

Všeobecne z�v�zn� nariadenie+čistopis

Koment�r :   Proces obstarania �zemn�ho pl�nu predmetnej z�ny predpoklad�me začať až po 
schv�len� Zmien a doplnkov �PN hlavn�ho mesta SR Bratislavy (2. polrok 2009). V 1.polroku 
2010 by boli spracovan� prieskumy a rozbory a n�vrh zadania. Po schv�len� zadania 
predpoklad�me spracovanie n�vrhu �zemn�ho pl�nu z�ny v 1.polroku 2011. 

Štrukt�ra v�davkov:
8.2.3 Bežn� v�davky 0,00 Eur 0,00 Sk

Na obstaranie �zemn�ho pl�nu z�ny neboli v rozpočte vyčlenen� finančn� prostriedky.



Prvok 8.2.4:  Projekt �zem. pl�nu z�ny "Jant�rov� cesta IV, 
�zemie medzi Pajšt�nskou a Betliarskou ulicou"        

Zodpovednosť: ved�ca oddelenia �zemn�ho rozvoja a dopravy

Rozpočet : 
rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

0,00
0,00
0,00
0,00

31 000,00
0,00
0,00

31 000,00

19 000,00
0,00
0,00

19 000,00

Ciele a v�stupy:
Cieľ Merateľn� ukazovateľ 2010 2011 2012

Prieskumy a rozbory 1 ks

Zadanie �zemn�ho pl�nu 1 ks

N�vrh �zemn�ho pl�nu z�ny 1 ks

Z�skať z�v�zn� dokument na 
usmerňovanie investičnej 
činnosti v z�ne Jant�rova cesta, 
�zemie medzi Pajšt�nskou a 
Betliarskou ulicou.

Všeobecne z�v�zn� nariadenie + čistopis 1 ks

Koment�r :   Proces obstarania �zemn�ho pl�nu predmetnej z�ny predpoklad�me začať v 2. 
polroku 2010. V 1.polroku 2011 by boli spracovan� prieskumy a rozbory a n�vrh zadania. Po 
schv�len� zadania predpoklad�me spracovanie n�vrhu �zemn�ho pl�nu z�ny v 1.polroku 2012. 

Na obstaranie �zemn�ho pl�nu z�ny neboli na rok 2010 vyčlenen� finančn� prostriedky.



Prvok 8.2.5:  Projekt v�hľadovej št�die nov�ch parkov�sk a 
parkovac�ch domov                                      

Zodpovednosť: ved�ca oddelenia �zemn�ho rozvoja a dopravy

Rozpočet : 
rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Ciele a v�stupy:
Cieľ Merateľn� ukazovateľ 2010 2011 2012

Spracovanie overovacej št�die 
pre vytvorenie nov�ch 
parkovac�ch st�ti resp. 
parkovac�ch domov.

Urbanistick� št�dia

Koment�r :   Vzhľadom k nedostatku miest na parkovanie je potrebn� spracovanie urbanistickej 
overovacej št�die na vyhľadanie vhodn�ch lokal�t pre vytvorenie veľkokapacitn�ch parkov�sk 
resp. parkovac�ch domov.

Štrukt�ra v�davkov:
8.2.5 Bežn� v�davky 0,00 Eur 0,00 Sk

Na projekt v�hľadovej št�die nov�ch parkov�sk a parkovac�ch domov neboli v rozpočte na rok 
2010 vyčlenen� finančn� prostriedky.



Podprogram 8.3: Revitaliz�cia s�dliska a tvorba mestotvorn�ch 
prvkov                                            

Rozpočet : 

rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

30 000,00
46 600,00

0,00
76 600,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Štrukt�ra v�davkov:
8.3 Revitaliz�cia s�dliska a tvorba 

mestotvorn�ch prvkov
76 600,00 Eur 2 307 652,00 Sk

8.3.1 Projekt revitaliz�cie Vlasteneck�ho n�mestia 16 600,00 Eur 500 092,00 Sk
8.3.2 Projekt Integrovan� strat�gia rozvoja 

mestsk�ch oblast�(ISRMO)
60 000,00 Eur 1 807 560,00 Sk



Prvok 8.3.1:  Projekt revitaliz�cie Vlasteneck�ho n�mestia                                                        
Zodpovednosť: ved�ci oddelenia životn�ho prostredia a ved�ci finančn�ho oddelenia

Rozpočet : 
rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

0,00
16 600,00

0,00
16 600,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Ciele a v�stupy:
Cieľ Merateľn� ukazovateľ 2010 2011 2012

Skult�rnenie lokality realiz�ciou 
dlažby, drobnej architekt�ry a 
sadovn�ckyvh �prav.

Zrevitalizovan� plocha v m2. 500

Koment�r :   Revitaliz�cia Vlasteneck�ho n�mestia m� za cieľ humaniz�ciu Vlasteneck�ho 
n�mestia, ktor� bude po rekonštrukcii plniť funkciu verejn�ho priestranstva určen�ho pre pohyb 
chodcov a oddych v zelenom prostred� dplnenom o prvky drobnej architekt�ry - lavičky, smetn� 
koše, verejn� osvetlenie.

Štrukt�ra v�davkov:
8.3.1 Kapit�lov� v�davky 16 600,00 Eur 500 092,00 Sk

Suma vo v�ške 16 600 € predstavuje podiel mestskej časti Bratislava-Petržalka na revitaliz�ciu 
Vlasteneck�ho n�mestia, ktor� bude financovan� zo štruktur�lnych fondov.



Prvok 8.3.2:  Projekt Integrovan� strat�gia rozvoja mestsk�ch 
oblast�(ISRMO)                                      

Zodpovednosť: ved�ci finančn�ho oddelenia a refer�t štruktur�lnych fondov

Rozpočet : 
rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

30 000,00
30 000,00

0,00
60 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Ciele a v�stupy:
Cieľ Merateľn� ukazovateľ 2010 2011 2012

zverejnenie v�zvy 1riešenie oblasti b�vania soci�lne 
slabš�ch občanov vypracoavnie technickej dokument�cie 1

Koment�r :   Koncom 1. štvrťroku 2010 sa predpoklad� zverejnenie v�zvy na "Projekt ISRMO", 
ktor� rieši oblasť b�vania soci�lne slabš�ch občanov na �zem� Petržalky (Kopčany, Čapajevova, 
Prokofievova ulica)a to z d�vodu n�zkej �rovne b�vania ako aj n�zkej hodnoty energetickej 
hospod�rnosti v budov�ch a to v oblastiach zlepšenia stavu budov a zatepľovan�m budov, 
�pravou detsk�ch ihr�sk ako aj v soci�lnej oblasti pre malolet� deti vytvoren�m vzdel�vac�ch 
kr�žkov

Štrukt�ra v�davkov:
8.3.2 Bežn� v�davky 30 000,00 Eur 903 780,00 Sk
8.3.2 Kapit�lov� v�davky 30 000,00 Eur 903 780,00 Sk

Finančn� prostreidky, ktor� by mali byť vyčlenen� na rok 2010 s� celkom vo v�ške 60 000 Eur, z 
toho na bežn� v�davky 30 000 EUR a 30 000 EUr na technick� realiz�ciu.



Podprogram 8.4: Kvalitn� a včasn� stavebn� konanie                                                                  

Rozpočet : 

rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

347 180,00
0,00
0,00

347 180,00

401 191,00
0,00
0,00

401 191,00

418 001,00
0,00
0,00

418 001,00

Štrukt�ra v�davkov:
8.4 Kvalitn� a včasn� stavebn� konanie 347 180,00 Eur 10 459 145,00 Sk
8.4.1 Spoločn� stavebn� �rad 250 544,00 Eur 7 547 889,00 Sk
8.4.2 Špeci�lny stavebn� �rad 73 017,00 Eur 2 199 710,00 Sk
8.4.3 Št�tny fond rozvoja b�vania 23 619,00 Eur 711 546,00 Sk



Prvok 8.4.1:  Spoločn� stavebn� �rad                                                                              
Zodpovednosť: ved�ca oddelenia �zemn�ho konania a stavebn�ho poriadku a za finančn� čiastku 

ved�ci oddelenia vn�tornej spr�vy a informatiky

Rozpočet : 
rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

250 544,00
0,00
0,00

250 544,00

294 275,00
0,00
0,00

294 275,00

306 049,00
0,00
0,00

306 049,00

Ciele a v�stupy:
Cieľ Merateľn� ukazovateľ 2010 2011 2012

Poskytovať včas inform�cie o 
pripravovanej stavebnej činnosti 
stavebn�kov d�ležit�ch a 
veľk�ch stavieb  na �radnej  
WWW str�nke

poskytnutie inform�cie od podania n�vrhu do term�nu 
v dňoch

30 25 20

Koment�r :   Činnosť stavebn�ho �radu ako spr�vneho org�nu je prenesen� v�kon št�tnej spr�vy 
na �seku �zemn�ho pl�novania a stavebn�ho poriadku podľa � 117 z�kona č. 50/1976 Zb. o 
�zemnom pl�novan� a stavebnom poriadku (stavebn� z�kon) v znen� neskorš�ch predpisov. 
Kvalita každ�ho začat�ho spr�vneho konania je ovplyvnen� odborn�mi znalosťami a 
sk�senosťami z praxe jednotliv�ho zamestnanca, od množstva a zložitosti  pridelen�ch podan� a 
n�vrhov. Oproti predošl�m rokom sme zaznamenali podstatn� n�rast podan�, ale zv�šenie počtu 
odborn�ch zamestnancov n�m nebolo schv�len�. Dodržiavanie leh�t spr�vnych konan� vypl�va 
zo z�kona. Ako cieľ v programovom rozpočte na roky 2010-2012 navrhujeme zaradiť 
poskytovanie inform�cie o každej d�ležitej a veľkej stavby na �zem� Petržalky na webovej 
str�nke �radu.  Merateľn�m ukazovateľom je lehota na zverejnenie t�chto inform�ci� v dňoch.

Štrukt�ra v�davkov:
8.4.1 Bežn� v�davky 250 544,00 Eur 7 547 889,00 Sk

Finančn� prostriedky vo v�ške 250 544 € s� navrhnut� pre jedenastich zamestnancov 
prenesen�ho v�konu stavebn�ho poriadku. Rozpočet je navrhnut� na mzdy, odvody v zmysle 
z�konov, energie, poštovn�, telekomunikačn� služby, interi�rov� vybavenie, všeobecn� materi�l, 
knihy, noviny, pracovn� obuv-odev, �držba budovy, všeobecn� služby, špeci�lne služby, stravn� 
l�stky, pr�del do soci�lneho fondu, nemocensk� d�vky a školenia.Vyšš� rozpočet na rok 2010 je z 
d�vodu požiadavky na v�menu interi�rov�ho vybavenia vo v�ške 1 600 € a zabezpečenie 
ochrann�ch pracovn�ch prostriedkov vo v�ške 880 €. Ďalej v zmysle previerky BOZP a 
hygienick�ho auditu je potrebn� zabezpečiť prekrytie predlžovac�ch k�blov, zrušenie, pr�padne 
preloženie elektrick�ch z�suviek. Položka školenie je rozpočtovan� vo v�ške 3 500 € na z�klade 
požiadavky oddelenia.



Prvok 8.4.2:  Špeci�lny stavebn� �rad                                                                             
Zodpovednosť: ved�ca oddelenia �zemn�ho rozvoja a dopravy a za finančn� čiastku ved�ci 

oddelenia vn�tornej spr�vy a informatiky

Rozpočet : 
rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

73 017,00
0,00
0,00

73 017,00

82 589,00
0,00
0,00

82 589,00

86 566,00
0,00
0,00

86 566,00

Ciele a v�stupy:
Cieľ Merateľn� ukazovateľ 2010 2011 2012

Priemern� čas povolenia stavby 60 dn� 60 dn� 60 dn�Zabezpečiť flexibiln� povoľovac� 
proces v zmysle stavebn�ho 
z�kona a zl�čiť inform�cie do 
jednej centr�lnej datab�zy

Napĺňanie centr�lnej datab�zy �dajmi potrebn�mi k 
povoľovaciemu procesu

Zv�šenie odborn�ch znalost� 
pracovn�kov

počet odborn�ch školen� 6 ks 6 ks 6 ks

Št�tny stavebn� dohľad a 
kontroly stavieb

Počet vykonan�ch ŠSD 7 7 7

Koment�r :   Skvalitniť pr�cu na špeci�lnom stavebnom �rade a ur�chliť proces vyd�vania 
stavebn�ch povolen� je možn� len za predpokladu, že pracovn�ci maj� vysok� odborn� znalosti a 
sk�senosti . Druh�m pilierom rozhodovania s� kvalitn� a komplexn� inform�cie, ktor� na 
podklade katastr�lnej mapy je potrebn� zozbierať a dopĺňať ( �zemn� pl�n, urbanistick� št�die, 
�zemn� pl�ny z�n, z�v�zn� stanovisk�, �zemn� rozhodnutia, stavebn� povolenia)

Štrukt�ra v�davkov:
8.4.2 Bežn� v�davky 73 017,00 Eur 2 199 710,00 Sk

Rozpočtovan� čiastka 80 253 € je pre dvoch zamestnancov špeci�lneho stavebn�ho �radu. 
Finančn� prostriedky s� rozpočtovan� na mzdy, odmeny, odvody v zmysle z�konov, cestovn� 
MHD, energie, telekomunikačn�, poštovn� služby, interi�rov� vybavenie, všeobecn� materi�l, 
knihy, noviny, časopisy, pracovn� obuv-odev, �držby budovy, stravn� l�stky, všeobecn� služby, 
pr�del do soci�lneho fondu, nemocensk� d�vky, školenia a semin�re.



Prvok 8.4.3:  Št�tny fond rozvoja b�vania                                                                         
Zodpovednosť: ved�ca oddelenia �zemn�ho konania a stavebn�ho poriadku a za finančn� čiastku 

ved�ci oddelenia vn�tornej spr�vy a informatiky

Rozpočet : 
rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

23 619,00
0,00
0,00

23 619,00

24 327,00
0,00
0,00

24 327,00

25 386,00
0,00
0,00

25 386,00

Ciele a v�stupy:
Cieľ Merateľn� ukazovateľ 2010 2011 2012

Včasn� overenie �plnosti 
n�ležitosti žiadost�  o �ver zo 
ŠFRB a VPZ.

Doba overenia žiadosti v dňoch. 20 15 10

Koment�r :   Št�tny fond rozvoja b�vania  zabezpečuje prenesen� v�kon št�tnej spr�vy na �seku 
b�vania v zmysle z�kona č. 607/2003 Z.z. o Št�tnom fonde rozvoja b�vania v znen� neskorš�ch 
predpisov pre okres Bratislava 5, t.j. pre mestsk� časti Bratislava-Petržalka, Bratislava-Jarovce, 
Bratislava-Rusovce a Bratislava-Čunovo. Cieľom v tejto oblasti je poskytovanie inform�ci� a 
včasn� overenie �plnosti n�ležistost� žiadosti o podporu zo ŠFRB a Vl�dneho programu 
zateplenia. Merateľn�m ukazovateľom je lehota v dňoch na overenie došl�ch žiadost�.

Štrukt�ra v�davkov:
8.4.3 Bežn� v�davky 23 619,00 Eur 711 546,00 Sk

Rozpočet 23 047 € je navrhnut� pre jedn�ho zamestnanca št�tneho fondu rozvoja b�vania. 
Uveden� finančn� prostriedky s� rozpočtovan� na mzdy, odmeny, odvody v zmysle z�konov, 
cestovn� n�hrady MHD, energie, poštovn�, telekomunikačn� služby, všeobecn� materi�l, �držba 
budovy, stravn� l�stky, pr�del do soci�lneho fondu a nemocensk� d�vky.


