
 

 

 
 

1 

Výročná správa, záverečný účet 
a finančné usporiadanie 

 mestskej časti Bratislava-Petržalka 
za rok 2005 

 
 
 

Úvod 
 

            V súlade s ustanoveniami § 20 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov  a § 16 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov predkladáme výročnú správu a záverečný účet mestskej časti 
Bratislava-Petržalka za rok 2005.  
 
        Po obsahovej stránke je materiál  rozdelený do troch častí:  
I. výročná správa,  
II.  záverečný účet, 
III.  finančné usporiadanie (návrh prerozdelenia prebytku hospodárenia mestskej časti a 

výsledku hospodárenia príspevkových organizácií)  
 

Ročná účtovná závierka mestskej časti bola overená audítorom, ktorý tiež overil, či údaje 
vo výročnej správe naväzujú na údaje z účtovnej závierky. Správa audítora tvorí prílohu tohoto 
materiálu.   

 
Súčasťou tohto materiálu je tabuľkový prehľad plnenia rozpočtu, dielčie informácie  

miestnych podnikov o plnení ich rozpočtu za rok 2005 spolu s informáciou o inventarizácii 
majetku a súvaha mestskej časti.  

 
Plnenie rozpočtu bolo prerokované s oddeleniami a referátmi miestneho úradu, ktoré sa 

podieľali na jeho plnení a organizáciami mestskej časti.  
Účtovná závierka mestskej časti bola overená audítorom a jeho výrok je tiež v prílohe 

tohoto materiálu spolu so stanoviskom Finančnej komisie pri MZ Bratislava-Petržalka. 
 Za rok 2005 dosiahla mestská časť príjmy vo výške 639 825 tis. Sk, výdavky 601 548 tis. 

Sk, t.j. prebytok hospodárenia 38 277 tis. Sk. Návrh prerozdelenia prebytku je uvedený v časti 
III predkladaného materiálu. 
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I.  Výročná správa mestskej časti Bratislava-Petržalka za 
rok 2005 

 
Mestská časť Bratislava-Petržalka (ďalej iba mestská časť) bola zriadená zákonom 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v nadväznosti na zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
SR Bratislave. Jej orgánmi sú miestne zastupiteľstvo a starosta, ktorí sú volení na 4-ročné 
volebné obdobie. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka pozostáva zo 40 
poslancov. Orgánmi miestneho zastupiteľstva sú 11-členná miestna rada a 9 komisií. Starosta je 
predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom mestskej časti. V roku 2005 vykonával funkciu 
starostu Ing. Vladimír Bajan. Jeho zástupcami boli Ing. Viera Kimerlingová a Ing. Dušan Vávra. 

Miestny úrad je výkonným orgánom miestneho zastupiteľstva a starostu, jeho prednostom 
bol PhDr. František Guth. Miestny úrad zabezpečoval organizačné a administratívne veci 
miestneho zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených miestnym zastupiteľstvom. 
K 31.12.2005 mal miestny úrad 153 zamestnancov, ktorí sú začlenení do nasledovných oddelení 
a referátov: 

- sekretariát starostu 
- Referát krízového riadenia 
- Odd. organizačné 
- Odd. finančné 
- Odd. územného rozvoja a dopravy 
- Odd. podnikateľských činností 
- Odd. sociálych vecí a zdravotníctva 
- Odd. bytové 
- Odd. správy miestneho majetku 
- Odd. žitotného prostredia 
- Odd. technických činností 
- Odd. vnútornej správy 
- Odd. školstva, kultúry a športu 
- Referát informatiky 
- Matričný úrad 
- Odd. územného konania a stavebného poriadku 
- Referát verejného poriadku a predb. právnej ochrany 
- Ref. štrukturálnych fondov 
- Ref. zástupcov starostu 
- Ref. kontrolóra 
 

Mestská časť je zriaďovateľom dvoch príspevkových organizácií - Bytového podniku 
Petržalka /BPP/ a Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka /MP VPS/ 
a 16 rozpočtových organizácií - Kultúrnych zariadení Petržalky /KZP/, Miestnej knižnice 
Petržalka /MKP/, Strediska sociálnych služieb Petržalka /SSSP/, Strediska služieb školám 
a školským zariadeniam Petržalka /SSŠ/ a 12 základných škôl. 

Od roku 1993 je mestská časť akcionárom vlastníkom Dexia banky Slovensko (predtým 
Prvá komunálna banka). Toho času je vlastníkom 1320 ks akcií, ktorých súčasná hodnota je 
15 840 tis. Sk. Ďalšou majetkovou účasťou vo výške 100 tis. Sk je majetkový podiel 
v spoločnosti Miestne vysielanie Petržalka s r.o. v likvidácii, ktorý je v štádiu vysporiadania.  

 

Mestská časť hospodári ako samostatná právnická osoba s majetkom, ktorý jej bol zverený 
do správy hlavným mestom SR Bratislavy alebo ho získala vlastnou činnosťou. V roku 2005 
hospodárila s majetkom v celkovej hodnote 1 365 017 tis. Sk. Základom finančného 
hospodárenia mestskej časti je rozpočet, ktorý sa zostavuje vždy na obdobie jedného 
kalendárneho roka. Rozpočet na rok 2005 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva 
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mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 181 dňa 14.12.2004 ako vyrovnaný s príjmami 
a výdavkami vo výške 565 455 tis. Sk. Počas roka prešiel viacerými úpravami, čím boli 
navýšené príjmy i výdavky na 658 678 tis. Sk.  

Plnenie rozpočtu za rok 2005 bolo prebytkové s výsledkom hospodárenia 38 277 521,05 Sk.  
 

 Príjmy Výdavky Rozdiel 
Bežný rozpočet 546 314   566 434 - 20 120 
Kapitálový rozpočet 32 550 35 114 - 2 564 
Finančné operácie 60 961 0 60 961  
Spolu 639 825 601 548 38 277 
 
Príjmy bežného aj kapitálového rozpočtu nepostačovali na krytie výdavkov, preto bol ich 

schodok pokrytý finačnými operáciami – prevodom prostriedkov z mimorozpočtových 
peňažných fondov mestskej časti vo výške 60 961 tis. Sk. 

Oproti roku 2004 je výsledok hospodárenia vyšší o 14 120 tis. Sk. V roku 2005 boli zvýšené 
kapitálové príjmy z predaja majetku, keď oproti rozpočtu 10 000 tis. Sk bola dosiahnutá 
skutočnosť 32 550 tis. Sk. Pre porovnanie vývoja hospodárenia oproti roku 2004 sú priložené 
tabuľky č. I až IV. 

 
Vývoj hospodárenia mestskej časti je výrazne ovplyvnený neustálou zmenou, najmä od roku 

2002, kedy došlo k prechodu kompetencií zo štátu na obce v oblastiach školstva, výkonu štátnej 
správy v stavebnom konaní, matriky, sociálnych služieb, zdravotníctva, ochrany životného 
prostredia. Tento proces bol stále vo vývoji a každý rok priniesol zmenu v spôsobe 
financovania. Spočiatku boli zdroje na financovanie týchto činností zabezpečované 
prostredníctvom decentralizačných dotácií zo štátu na obce, ale postupne v rámci fiskálnej 
decentralizácie  sú presúvané do podielu na  dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti.  

Práve činnosti delimitované štátom do pôsobnosti obcí sú najväčším „finančným“ 
problémom mestskej časti a v rámci nich predovšetkým školstvo, ktoré predstavuje 50 % 
celkových výdavkov mestskej časti. Financovanie školstva prešlo na normatívny spôsob 
prideľovania prostriedkov štátom. Keďže v mestskej časti klesá počet žiakov základných škôl 
a je nízka obsadenosť, mestská časť bola nútená v roku 2004 zrušiť bez likvidácie 5 základných 
škôl, ktorých práva, pohľadávky a záväzky prešli na nástupnícke školy.  

 
Aj keď je mestská časť samostatná právnická osoba, objemovo najvýznamnejšia položka 

príjmov je určená Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy. Je to podiel na výnose dane 
z príjmov fyzických osôb, ktorý predstavuje 32 % celkových skutočných príjmov mestskej časti 
za rok 2005.  

 
Bilancia aktív a pasív, záväzky a pohľadávky 

 
 

Ku dňu účtovnej závierky mestská časť nemá prijaté žiadne úvery a návratné finančné 
výpomoci a neposkytla v roku 2005 a ani v predchádzajúcich rokoch žiadne záruky iným 
fyzickým alebo právnickým osobám. 
 
 

Z Fondu rozvoja bývania poskytla mestská časť bezúročnú návratnú finančnú výpomoc 
Rímskokatolíckej Cirkvi Farnosti Sv. Rodiny vo výške 7 700 000,- Sk s podmienkou mesačných 
splátok vo výške minimálne 130 000,- Sk a založením  pozemkov Farnosti Sedembolestnej 
Panny Márie v mestskej časti Bratislava-Vajnory ako záruky. Dlžník pravidelne uhrádza 
dohodnutú čiastku. Splátky k 31.12.2005 predstavujú 1 661 500,- Sk, neuhradený zostatok je 
6 038 500,- Sk a v súlade so zmluvou musí byť uhradený do 31.8.2009. 
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       K 31.12.2005 vykazuje mestská časť aktíva a pasíva vo výške 1 365 017 tis. Sk. Neobežný 
majetok (dlhodobý nehmotný, hmotný a finančný majetok) predstavuje čiastku 1 280 568 tis. 
Sk, obežný majetok (zásoby, pohľadávky, finančný majetok a poskytnuté návratné výpomoce) 
je vo výške 84 450 tis. Sk. Kompletná súvaha tvorí prílohu tohoto materiálu. 

Celkové aktíva a pasíva poklesli oproti roku 2004 o 423 389 tis. Sk. Je to najmä preto, že 
pohľadávky poklesli o 552 309 tis. Sk a to z dôvodu zmeny účtovania majetku prenajatého spol. 
C-term, s r.o. z pohľadávok na dlhodobý hmotný majetok, čo malo vplyv na bilančné vykázanie 
celkových aktív a pasív. 
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II.  Záverečný účet mestskej časti za rok 2005 
 
Rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2005 bol schválený uznesením 

miestneho zastupiteľstva (ďalej iba MZ) č. 181 dňa 14.12.2004 ako vyrovnaný s príjmami 
a výdavkami vo výške 565 455 tis. Sk. Zmeny v rozpočte boli schválené uzneseniami MZ č. 203 
z 15.2.2005, č. 224 z 24.5.2005, č. 240, 243, 248 a 254 z 28.6.2005, č. 269 z 25.10.2005, 
uznesením miestnej rady MZ č. 217 zo 7.6.2005, č. 241 z 29.11.2005 a rozpočtovými 
opatreniami starostu, čím bol rozpočet príjmov i výdavkov navýšený na 658 678 tis. Sk.  

Plnenie rozpočtu mestskej časti bolo prerokované s jednotlivými organizačnými útvarmi 
miestneho úradu, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami mestskej časti. Ročná účtovná 
závierka  je overená audítorom a jeho výrok je prílohou tohoto materiálu. 

Prehľad plnenia jednotlivých príjmových a výdavkových ukazovateľov je uvedený 
v tabuľkovej časti v prílohe tejto správy. V tabuľkách číslo 1 a 2 sú uvedené celkové príjmy a 
výdavky mestskej časti, v tabuľke č. 3, 4 a 5 sú rozpísané výdavky na výkon samosprávy podľa 
záväzných ukazovateľov a transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám mestskej časti 
s rozpisom ich záväzných ukazovateľov. V tabuľke č. 6 sú rozpísané dotácie na prenesený 
výkon  činnosti štátu a v tab. č. 7 a 8 sú rozpísané príjmy a výdavky školských subjektov podľa 
záväzných ukazovateľov.  
     Súčasťou tejto správy, ako jej prílohy, sú informácie o plnení rozpočtu nákladov a výnosov 
príspevkových organizácií (Bytový podnik Petržalka, Miestny podnik verejnoprospešných 
služieb Petržalka) a plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov štyroch rozpočtových organizácií – 
Kultúrnych zariadení Petržalky, Miestnej knižnice Petržalka, Strediska sociálnych služieb 
Petržalka a Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka. Tieto sú vypracované 
samotnými organizáciami. Prehľady o plnení rozpočtu ostatných rozpočtových organizácií na 
úseku školstva (základných škôl) sú uvedené iba sumarizačne v rámci tohoto materiálu. 
 

 
K 31.12.2005 dosiahla mestská časť príjmy vo výške 639 825 tis. Sk, výdavky 601 548 tis. 

Sk, t.j. prebytok hospodárenia vo výške 38 277 tis.  Sk.  
Vnútorne je rozpočet členený na bežný, kapitálový a na finančné operácie. Plnenie  bežného 

aj kapitálového rozpočtu bolo schodkové. Schodok bol krytý finančnými operáciami – 
prostriedkami z finančného usporiadania za rok 2004 a z mimorozpočtových peňažných fondov 
mestskej časti. Príjmy z finančných operácií predstavovali v roku 2005 čiastku 60 961 tis. Sk.   

 
 Príjmy Výdavky Rozdiel 

Bežný rozpočet 546 314   566 434 - 20 120 
Kapitálový rozpočet 32 550 35 114 - 2 564 
Finančné operácie 60 961 0 60 961  
Spolu 639 825 601 548 38 277 

 
 
 
 

1. Plnenie rozpočtu príjmov  (tab. č. 1) 
 

Rozpočet                                              658 678 tis. Sk 
Skutočnosť                                           639 825 tis. Sk  
Plnenie                                                                   97,1 % 
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Plnenie príjmov bolo v roku 2005 vo výške 639 825 tis. Sk, čo je o 18 853 tis. Sk menej ako 
bolo rozpočtované. Nenaplnenie rozpočtu sa týka predovšetkým finančných operácií, ktoré boli 
rozpočtované až vo výške 112 790 tis. Sk. čerpania je o 51 829 tis. Sk nižšie, keďže sa 
nerealizovali všetky výdavky, ktoré boli pôvodne rozpočtované zo zdrojov účelových fondov 
mestskej časti. Sú to výdavky na opravy a rekonštrukcie školských budov (uznesením miestneho 
zastupiteľstva boli pozastavené a pokračujú v tomto roku) a výdavky na revitalizáciu Sadu 
Janka Kráľa (v roku 2005 sa začali iba prípravné práce). 

 

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmovýc h ukazovate ľov na 
plnení rozpo čtu za rok 2005

Finančné operácie
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Najvyšší podiel na celkových príjmoch mestskej časti majú bežné príjmy (85%) a v rámci 
nich daňové príjmy. Predstavujú najvyšší zdroj príjmov pre mestskú časť. Pozostávajú z dane 
z nehnuteľností, miestnych daní a z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb. 
     Príjmy za daň z nehnuteľností boli vyinkasované vo výške 69 627 tis. Sk, plnenie podľa jej 
druhov je nasledovné:  
 

 Rozpočet 2005 Skutočnosť 2005 % plnenia 

Daň z nehn. celkom 67 346 69 627 103 % 
z toho:    
pozemky 3 597 3 744 104 %  
stavby 54 594 58 908 108 % 
byty  9 155 6 513  76 % 
sankcie 0 462  

 
 
 Daň z nehnuteľností bola v roku 2005 spravovaná mestskou časťou, ale v zmysle štatútu 
hl. mesta bola časť výnosu odvádzaná hlavnému mestu v sume 54 398 tis. Sk, čo predstavovalo 
navýšenie oproti roku 2004. 
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     Daň za psa bola vyinkasovaná vo výške 2 901 tis. Sk, čo je oproti rozpočtu 2 120 tis. Sk 
plnenie na 136,8 %. V porovnaní s rokom 2004, kedy bolo vybrané 2 115 tis. Sk je to nárast 
o 789 tis. Sk. Tento nárast bol spôsobený jednak zmenou výšky sadzby dane za psa platnou od 
1.1.2005 (u psov veľkých a bojových z 1000,- Sk na 2000,- Sk ročne) a tiež vďaka dobrej 
spolupráci miestneho úradu s Mestskou políciou Bratislava, ktorá začala pravidelnejšie 
kontrolovať registračné známky psov na území našej mestskej časti. 
 

      Poplatok zo vstupného a poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov 
boli k 1.1.2005 zrušené. Vyinkasovaná čiastka v roku 2005 je úhrada za december 2004 (271 tis. 
Sk) a inkaso pohľadávok z minulých rokov (379 tis. Sk).   
 

Príjem z miestnej dane za užívanie verejného priestranstva bol rozpočtovaný vo výške 
850 tis. Sk, plnenie je vo výške 1 103 tis. Sk. Podľa jednotlivých druhov zaujatia verejného 
priestranstva bol príjem nasledovný: 

- zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb     96 tis. Sk 
- umiestnenie stavebných zariadení  208 tis. Sk   
- umiestnenie predajných zariadení  287 tis. Sk 
- umiestnenie jednotl. prechodne pôsobiacich zariadení    78 tis. Sk 
- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel – fyzic. osoby    71 tis. Sk 
- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel – taxislužba  355 tis. Sk 
- uhradenie nedoplatkov minulých rokov      8 tis. Sk 
 
Daň za nevýherné hracie prístroje a za predajné automaty sú nové dane, ktoré mestská 

časť začala spravovať až v roku 2005. Príjem za rok 2005 bol 434 tis. Sk a 218 tis. Sk.  
Nevýherné hracie prístroje sú zdaňované sadzbou 10 000,- Sk  za veľké a sadzbou 2 000,- 

Sk za malé a stredné prístroje. Celkový počet daňových subjektov za rok 2005 bol 21.  
Počet daňovníkov na dani za predajné automaty bol spolu 22, z toho 19 v sadzbe 3 000,- 

Sk za potravinové a nápojové automaty  a 3 v sadzbe 1000,- Sk za tlač a žuvačkové automaty. 
 

      Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb bol oproti rozpočtovanej výške 194 435 tis. 
Sk plnený vo výške 207 058 tis. Sk. Je to časť podielu výnosu dane, ktorý štát v súlade so 
schváleným štátnym rozpočtom poskytuje obciam na činnosť. Podiel mestskej časti Petržalka je 
v konečnom dôsledku určený štatútom hlavného mesta, ktoré je poberateľom za Bratislavu ako 
obec a následne tieto zdroje rozdeľuje. 
 
      Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 63 560 tis. Sk, plnené boli o 3 597 tis. Sk 
menej. Bolo to spôsobené nízkym plnením správnych poplatkov. 
      Správne poplatky boli oproti rozpočtovaným 9 880 tis. Sk vyinkasované vo výške 3 590 tis. 
Sk. Príjem nebol naplnený u poplatkov za vydané povolenia na prevádzku výherných prístrojov. 
Listom primátora hl. mesta zo dňa 14.12.2005 bolo oznámené, že udeľovanie súhlasu na 
vydávanie povolení na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov si ponecháva hlavné mesto. 
Oproti rozpočtovaným 7 500 tis. Sk bol skutočný príjem iba 978 tis. Sk. Za matričnú činnosť a 
osvedčovanie fotokópií a podpisov bolo vyinkasovaných 1 128 tis. Sk, za rybárske lístky 
432 tis. Sk a za ostatné správne konania, predovšetkým na úseku stavebného poriadku a dopravy 
1 052 tis. Sk.  
     Príjmy z prenájmu majetku boli plnené vo výške 40 158 tis. Sk (106,5 %). Tvoria ich príjmy 
z prenájmu tepelného hospodárstva mestskej časti spoločnosti C-term s r.o. (31 345 tis. Sk), 
prenájmu pozemkov (5 019 tis. Sk), objektov zverených do správy mestskej časti - objekty 
športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova ul., objekty bývalých detských 
jaslí Rovniankova 10, Lachova 33, Haanova 7, Medveďovej 2, 4, objekty  bývalých  základných 
škôl Beňadická 38, Vlastenecké nám. č.1, Tematínska č. 10 (2 251 tis. Sk), ďalej prenájom 
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priestorov v budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici (617 tis. Sk) a prenájom nebytových 
priestorov a garážových státí na Gercenovej ulici (926 tis. Sk). 

K 31.7.2004 bola zrušená prevádzka v piatich základných školách, z toho dve základné 
školy boli vrátené do majetku hlavného mesta. Na zvyšné 3 základné školy boli uzatvorené 
zmluvy o prenájme. 

 Príjmy z bankových úrokov boli oproti rozpočtu 2 500 tis. Sk plnené vo výške 2 960 tis. Sk, 
t.j. na 118,4 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol príjem nižší o 2 936 tis. Sk, nakoľko 
v priebehu roku klesali úrokové sadzby na základe znižovania discontnej sadzby NBS. 

Dividendy od Dexia banky  boli vyplatené za rok 2004 v rozpočtovanej čiastke 2 614 tis. 
Sk. Mestská časť je od roku 1993 vlastníkom 1320 ks akcií Dexia banky Slovensko, ktorých 
súčasná menovitá hodnota je 12 000,- Sk/ks.  

Odvod príspevkových organizácií splnil Bytový podnik Petržalka na 100 % - bol poukázaný 
vo výške 6 000 tis. Sk. 

Ostatné príjmy boli plnené vo výške 4 641 tis. Sk a pozostávajú z nasledovných príjmov: 
dobropisované čiastky a vrátené výdavky minulých rokov (872 tis. Sk), odvod časti výťažku 
z prevádzkovania stávkových kancelárií (2 006 tis. Sk), odvod časti výťažku z tržieb za 
reklamné tabule (51 tis. Sk), vyinkasované nedoplatky na nájomnom a spotrebe el. energie 
v ubytovni na Antolskej ulici (50 tis. Sk), pokuty vybraté Mestskou políciou – stanica Petržalka 
(454 tis. Sk), pokuty vyrúbene za porušenie VZN o predajnej a prevádzkovej dobe 
v živnostenskom podnikaní (64 tis. Sk), pokuty vyrúbené podľa stavebného a cestného zákona 
(796 tis. Sk), pokuty vyrúbené za nedodržiavanie zákona o čistote a poriadku (150 tis. Sk), 
ostatné pokuty (131 tis. Sk)  a iné.   

 

Granty a transfery boli plnené vo výške 180 852 tis. Sk. Neplnená bola iba dotácia na 
revitalizáciu Sadu Janka Kráľa z prostriedkov Phare, na účet mestskej časti bola poukázaná až 
v marci 2006. Dotácia zo štátneho rozpočtu na revitalizáciu bola poukázaná jednorazovo vo 
výške 4 029 tis. Sk na úhradu 80%  výdavkov podielu ŠR na celej akcii.   

Dotácia na prepravu a zneškodňovanie odpadov bola poukázaná Hlavným mestom SR 
Bratislava vo výške 6 511 tis. Sk, čo je o 836 tis. Sk menej ako v roku 2004. 

Dotácia z Európskeho sociálneho fondu bola mestskej časti poskytnutá na základe dohody 
č. 29/§52/2004/NP a č. 37/§52/2005/NP V medzi mestskou časťou a Úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny Bratislava. Sú to dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť podľa § 52 
zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. V súlade s touto dohodou boli v roku 2005  poukázané finančné 
prostriedky vo výške skutočných výdavkov - 177 tis. Sk, čo je oproti rozpočtu nižšie o 140 tis. 
Sk. Nedostatočné čerpanie bolo priamym dôsledkom zníženého záujmu nezamestaných 
o ponúkané aktivačné práce.     

Granty boli mestskej časti poukázané vo výške 575 tis. Sk, z toho 180 tis. na kultúrne 
podujatia organizované oddelením školstva, kultúry a športu, 305 tis. Sk na spoluzabezpečenie 
akcie - rozlúčka so Svätým Otcom a 90 tis. Sk na organizáciu Eucharistického kongresu 
v Petržalke.  

Dotácia zo ŠR na voľby do VÚC predstavuje úhradu predpísaných výdavkov na 
zabezpečenie organizácie uskutočnených volieb do VÚC - 2 208 tis. Sk.  
 Dotácie na prenesený výkon štátu boli v roku 2005 poukázané mestskej časti na 
delimitované činnosti v celkovej výške 167 352 tis. Sk. Oproti roku 2004 je to o 141 856 tis. Sk 
menej. Ich rozpis na jednotlivé delimitované činnosti je uvedený v tab. č. 6. V roku 2004 už 
absentovali dotácie na úsek zdravotnej starostlivosti vykonávanej v pôsobnosti okresného 
lekára, na úsek ochrany prírody a krajiny a štátnej správy vodného hospodárstva a činnosť 
stanice opatrovateľskej služby a domova pre osamelých rodičov. V roku 2005 vypadli ďalšie 
dotácie, a to na opatrovateľskú starostlivosť (7 507 tis. Sk) a na originálne kompetencie školstva 
(116 589 tis. Sk). Tieto činnosti mestská časť naďalej vykonáva a financuje z vlasných príjmov. 
Nižšia bola dotácia na prenesené kompetencie školstva a stavebný poriadok. Rovnako ako po 
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minulé roky neboli všetky dotácie poukazované priebežne a rovnomerne a ich celková čiastka 
bola v niektorých prípadoch známa až v závere roka.  

Príjmy z prenájmu školských zariadení predstavujú vyinkasované príjmy od 13 
rozpočtových organizácií mestskej časti v oblasti školstva. Dosiahnutá výška 14 825 tis. Sk je 
oproti rozpočtu vyššia o 232 tis. Sk a oproti skutočnosti roku 2004 vyššia o 5 785 tis. Sk. Sú to 
príjmy za prenajaté školské byty a časti školských budov, vrátane telocviční a príjmy 
z poplatkov za materské školy a školské družiny. Rozpis príjmov podľa jednotlivých právnych 
subjektov je uvedený v tabuľke č. 8 v prílohe materiálu. 

Príjmy ostatných rozpočtových organizácií boli rozpočtované vo výške 9 408 tis. Sk 
a plnené boli vo výške 8 683 tis. Sk, t.j. na 92,3 %. Tieto príjmy boli od: 

Kultúrnych zariadení Petržalka      - 7 024 tis. Sk, 
Miestnej knižnice Petržalka           -    654 tis. Sk,  
Strediska soc. služieb Petržalka     - 1 005 tis. Sk. 

Rozpočtovanú výšku príjmov nenaplnili Kultúrne zariadenia Petržalky o 756 tis. Sk a 
Miestna knižnica Petržalka o 48 tis. Sk. Stredisko sociálnych služieb Petržalka splnilo príjmy na 
108,5 %. 

 
 
Kapitálové príjmy 
 

 Kapitálové príjmy pozostávajú z príjmov z predaja majetku. Boli rozpočtované vo výške 
10 000 tis. Sk a plnené vo výške 32 550 tis. Sk. Pozostávajú z príjmu z odpredaja pozemkov 
v správe mestskej časti: 
- odpredaj  pozemku firme VODOTIKA-MG                  1 502 tis. Sk 
- odpredaj pozemku  firme  REDING, a.s.                               3 407 tis. Sk 
- odpredaj  pozemku Ing. Miroslavovi Kedrovičovi - VODOTIKA              285 tis. Sk 
- odpredaj   pozemku   Jurajovi   a Martinovi  Prističovcom                            75 tis. Sk  
- odpredaj pozemku manželom Pochmarským                                42 tis. Sk 
- odpredaj pozemku  Petržalka CITY, s.r.o.                         23 953 tis. Sk 
- odpredaj pozemku LADCE Betón, s.r.o.                                  486 tis. Sk 
- odpredaj pozemku Ing. Jánovi Strapcovi                          1 536 tis. Sk  
- odpredaj pozemku Ing.arch.I.Kočanovi                            1 264 tis. Sk 
    

 
Finančné operácie 
 

V rámci finančných operácií boli uskutočnené prevody z fondov mestskej časti na pokrytie 
výdavkových položiek rozpočtu vo výške 31 323 tis. Sk z fondu rozvoja bývania (vrátane účtu 
Chorvátske rameno), 7 503 tis. Sk z rezervného fondu, 100 tis. Sk z  fondu statickej dopravy 
1 193 tis. Sk z ostatných účelových fondov a prevod z finančného usporiadania za rok 2004 vo 
výške 20 820 tis. Sk. Čiastka 22 tis. Sk je prevod zostatku zrušeného účtu v HVB banke.  

Rozpis čerpania fondov je uvedený v samostatnej časti tohoto materiálu v bode 4. 
 

2.  Plnenie rozpočtu výdavkov (tab. č. 2 až 4) 
 
Rozpočet                               658 678 tis. Sk 
Skutočnosť                            601 548 tis. Sk  
Plnenie                                          91,3 % 
 
       Výdavky mestskej časti sa členia na bežné a kapitálové. Bežné výdavky boli čerpané vo  
výške 566 434 tis. Sk a kapitálové výdavky vo výške 35 114 tis. Sk. 
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Grafické znázornenie podielu jednotlivých výdavkový ch ukazovate ľov na 
plnení rozpo čtu za rok 2005

Bežné výdavky na 
školstvo

49%

Bežné výdavky na ost. 
miestne podniky

14%

Transfery a dotácie
2%Kapitálové výdavky

6%

Ostatné výdavky
0%

Výdavky na výkon 
samosprávy MČ

29%

  
Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 602 674 tis. Sk, čerpané boli vo výške 566 434 

tis. Sk, t.j. na 94,0 %. Nedočerpanie oproti rozpočtu je hlavne vo výdavkoch na revitalizáciu 
Sadu J. Kráľa, ktorého realizácia sa posunula (úspora 17 237 tis. Sk) a vo výdavkoch na výkon 
samosprávy (úspora 13 861 tis. Sk). 
Čerpanie výdavkov bolo v súlade so schváleným rozpočtom a výškou poskytnutých 

decentralizačných dotácií.  
 

Výdavky na výkon samosprávy boli rozpočtované vo výške 191 044 tis. Sk a čerpané vo 
výške 177 183 tis. Sk, t.j. na 92,7 %. Zahŕňajú výdavky na zabezpečenie činností mestskej časti 
vyplývajúce jej zo zákonov, vrátane činností delimitovaných zo štátu na obce a Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy, činnosť volených funkcionárov a poslaneckého zboru a chod miestneho 
úradu (viď tabuľka č. 3). 
Čerpanie jednotlivých záväzných ukazovateľoch bolo nasledovné: 
Výdavky na prevádzku objektu na Gercenovej ulici boli rozpočtované vo výške 338 tis. 

Sk a čerpané vo výške 216 tis. Sk. Ide o výdavky na správu nebytových priestorov a garáží na 
Gercenovej ul. 8 v Bratislave, patriacich mestskej časti a prenajímaných (nájomné je príjmom 
mestskej časti) a výdavky za úhradu el. energie za užívanie trafostanice a paušálu za nebytový 
priestor slúžiaci na polievanie zelene. Správu vykonáva Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o. 

 

Na opravu a údržbu prevádzkovej budovy na Kutlíkovej ulici 17- sídla mestskej časti bolo 
čerpaných 8 265 tis. Sk. Boli to mimoriadne výdavky schválené v miestnom zastupiteľstve na 
opravu fasády a okien budovy na 0. až 7. poschodí (výmena kovania okien, sklených výplní, 
hydraulické vyregulovanie, pretmelenie stykov časti fasády). Z dôvodu časového sklzu nebola 
v roku 2005 realizovaná oprava výťahov. 

Výdavky spojené s výkonom mandátu starostu, zástupcov starostu, poslancov 
a členov komisií MZ boli čerpané vo výške 10 515 tis. Sk, na 81,7 %, a to predovšetkým na 
mzdy a odmeny a s tým súvisiace odvody do poisťovní, ďalej výdavky za prenájom  rokovacích 
miestností, výdavky spojené s prevádzkou motorových vozidiel, telefónne poplatky, cestovné, 
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reprezentačné výdavky a iné. Úspora výdavkov oproti rozpočtu bola hlavne z dôvodu vyplatenia 
odstupného starostovi mestskej časti až z rozpočtu roku 2006 a neuskutočnenia pôvodne 
plánovaných dvoch miestnych zastupiteľstiev a troch miestnych rád. 

 

 Správa miestneho úradu – rozpočtované výdavky  boli čerpané vo výške 84 840 tis. 
Sk, t.j. na 96,9 %. Boli použité na zabezpečenie činnosti miestneho úradu,  predovšetkým na 
zabezpečenie prevádzky budovy mestskej časti, mzdy zamestnancov miestneho úradu, odvody 
do poisťovní, stravné, cestovné výdavky, výdavky spojené s prevádzkou služobných 
motorových vozidiel a ostatné prevádzkové náklady, výdavky na úhradu súdnych poplatkov, 
advokátskych a audítorskych služieb. V tomto ukazovateli sú zahrnuté i výdavky na výkon 
delimitovaných činností (mzdy, odvody, tovary a služby) matriky, stavebného poriadku, 
špeciálneho stavebného úradu, vyvlastňovacieho konania, štátneho fondu rozvoja bývania a 
školského úradu – spolu vo výške 10 073 tis. Sk. 

Úspora výdavkov tohoto záväzného ukazovateľa bola 2 710 tis. Sk a to predovšetkým za 
opravu, údržbu a prevádzkové výdavky budovy na Kutlíkovej ulici, sídla mestskej časti, za 8. a 
9. poschodie (1 093 tis. Sk), ktoré hl. mesto zverilo do správy mestskej časti až v roku 2006. 
K ďalšej úspore došlo zrušením pevných liniek Slovak Telecomu a pripojením miestneho úradu  
na telefónnu ústredňu Technopolu – Alcatel (246 tis. Sk) 

 

Referát informatiky – čerpanie výdavkov bolo vo výške 5 296 tis. Sk  
na zabezpečenie údržby výpočtovej techniky, nákup monitorov, tlačiarní, periférnych zariadení, 
spotrebného materiálu, prevody údajov do katastra, digitálnej mapy, evidencie obyvateľov, 
servis aplikácií Korwin, IS Samo, aktualizácie zbierky zákonov ASPI, webovej stránky 
Petržalky a elektronickej podateľne, mesačné platby za pripojenie do internetu, nákup licencií 
Microsoft, bezpečnostných a antivírových programov a iné. 

 

Civilná ochrana – výdavky vo výške 162 tis. Sk boli použité predovšetkým na úhradu 
nájomného a spotreby energií za skladové priestory civilnej ochrany mestskej časti a na odmeny 
na základe dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru pre skladníkov.  

 

Školstvo, kultúra a šport – čerpaných bolo 3 210 tis. Sk predovšetkým na zabezpečenie: 
slávnostných zápisov detí, osláv „Dňa učiteľov“, na zakúpenie knižného daru pre žiakov ZŠ pri 
príležitosti nástupu do 1. ročníka, organizovanie podujatí ako sú futbalové turnaje ZŠ 
Minipenalta a Penalta, minifutbalový turnaj, Zadunajský Wimbledon nádejí, Zadunajský 
majáles, futbalový turnaj mestských častí, pravidelné tanečné podujatia pre seniorov, 
Fašiangová zábava, Petržalské Vianoce a hlavne Dní Petržalky. Tie sú najväčším a finančne aj 
organizačne najnáročnejším podujatím, ktoré tradične každoročne gestoruje oddelenie školstva, 
kultúry a športu. Na sprievodné podujatia počas mesiacov máj a jún, hlavný program 
a sprievodné podujatia na závodisku, prenájom a služby, zapožičanie bezpečnostných zábran, 
bezpečnostné opatrenia, strážna služba, policajná asistencia, prenájmy technických zariadení, 
prenájmy prístrojov a stanov, scenár, réžia, odborný dohľad, honoráre, odvody, dane, odmena 
agentúre, zdravotná a záchranná služba a ďalšie výdavky boli vyčerpané vo výške 2 118 tis. Sk. 

Mestská časť sa spolupodieľala taktiež na podujatiach celomestského významu, ktorých 
hlavným organizátorom boli iné organizácie napr.: športový deň polície pod záštitou starostu, 
streetballové turnaje, in line súťaže, lukostrelecké súťaže, vyhľadávanie tenisových talentov, 
hokejbalové a futbalové súťaže žiakov. 

 

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva vyčerpalo z rozpočtovaných 5 250 tis. Sk 
5 023 tis. Sk. Výdavky boli čerpané predovšetkým na finančné výpomoci ľuďom v núdzi (2 359 
tis. Sk). Najväčší podiel žiadostí predstavovala pomoc rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli 
v mimoriadne ťažkej finančnej núdzi. Čiastka poskytnutá  rodinám predstavovala sumu 
1 502 tis. Sk. Prevažujúcim dôvodom žiadostí bolo preklenutie obdobia bez finančných 
prostriedkov, zdravotné dôvody detí,  školské potreby, úhrada nedoplatku na nájomnom, ako aj 
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zabezpečenie iných životne dôležitých potrieb. Ďalej boli riešení dôchodcovia s nízkymi 
dôchodkami, ktorým bola poskytnutá čiastka 457 tis.Sk. Najčastejším dôvodom bolo zvýšenie 
nákladov na bývanie a zdravotné problémy /doplácanie na lieky a pod/. Taktiež boli poskytnuté 
fin. výpomoci osamelým a osobám vyžadujúcim osobitnú starostlivosť vo výške 400 tis. Sk. Vo 
väčšine prípadov išlo o čiastočných invalidov, ktorí si vzhľadom na svoj zdravotný stav 
nedokázali nájsť zamestnanie a osoby vo veku blízkom dôchodkového veku. V rámci 
uvedených finančných výpomocí bola vyplatená „Vianočná dávka“ vo výške 750 tis. Sk. 

Na stravovanie dôchodcov bolo vyčerpaných 1 379 tis. Sk. Odstravovalo sa cca 305 
dôchodcov mesačne. Opatrovateľská služba denne rozviezla 65 – 70 obedov dôchodcom, ktorí 
sú pre nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na dovoz stravy. Obedy boli odoberané od 
dodávateľov – KORUNA a Straubyt. Dôchodcovia sa stravujú v jedálňach na Budatínskej č. 1 
a č. 59 a Poloreckého 2. Obedy do obedárov sa vydávajú vo výdajniach obedov v KD 
Osuského 3 a Medveďovej 21. Klienti Strediska sociálnych služieb sa stravujú v priestoroch na 
Mlynarovičovej 23. Uznesením miestneho zastupiteľstva bola schválená  výška príspevku 20,- 
Sk na jeden obed.    

Oddelením sociálnych vecí a zdravotníctva boli organizované tiež detské tábory pre deti zo 
sociálne odkázaných rodín (197 tis. Sk), činnosť 5 klubov dôchodcov, ktoré navštevuje cca 250 
členov (770 tis. Sk), pohreby neznámych alebo osamelých osôb (124 tis. Sk), stretnutia 
jubilantov (88 tis. Sk) a iné.   

 

Bytové oddelenie čerpalo 374 tis. Sk predovšetkým za právne a exekučné služby, súdne 
poplatky v súvislosti so súdnymi konaniami ohľadom bytov v správe mestskej časti. 

 

Výdavky na životné prostredie boli rozpočtované vo výške 47 113 tis. Sk, skutočné 
čerpanie bolo 45 436 tis. Sk, t.j. na 96,4 %. Boli použité na ochranu a údržbu zelene (37 089 tis. 
Sk), veterinárnu asanáciu na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov uzatvorenej 
medzi hlavným mestom a mestskými časťami (278 tis. Sk), na zber a odvoz veľkorozmerného a 
drobného stavebného odpadu – jarné a jesenné čistenie Petržalky (1 411 tis. Sk), práce súvisiace 
s vyprázdňovaním kontajnerov na psie exkrementy, s dočisťovaním a dopĺňaním vreciek 
s lopatkami, vrátane odvozu a likvidácie odpadu (2 740 tis. Sk), odber podzemnej vody (74 tis. 
Sk), na dezinsekciu a deratizáciu (2 123 tis. Sk), údržbu zelene v areáloch základných škôl 
(683 tis. Sk), prípravné práce na projekte „Revitalizácia Sadu Janka Kráľa“ (730 tis. Sk) a iné. 
Na ochranu a údržbu zelene boli použité finančné prostriedky - 37 089 tis. Sk - nasledovne: 
- Na údržbu lužných lesov (čistiace práce, kosenie, výrub chorých stromov) bolo 

vynaložených v roku 2004 celkom 4 595 tis. Sk.  
- Na údržbu zelene v Sade Janka Kráľa  bolo čerpaných 9 355 tis. Sk. Boli vykonané orezy 

stromov, jarné vyhrabávanie kríkových skupín a trávnika, 3 x odburinenie zahustenej 
kríkovej výsadby a 5 x kosenie, výsadba kvetinových záhonov, polievanie. 

- Na základe Opatrenia prednostu č. 1/2001, bola zrealizovaná výsadba vyrastených stromov 
v hodnote 241 tis. Sk (na uliciach: Pajštúnska, Osuského, Jasovská, Dudova, Švabinského, 
Andruovova, Znievska, Bzovícka, Pankúchova) a rekonštrukcia trávnatých plôch a výsadbu 
drevín na Fedinovej ulici – 517 tis. Sk.       

- Za údržbu sídliskovej zelene bolo firmám vykonávajúcim údržbu zelene uhradených celkom 
22 096 tis. Sk. Boli vykonané orezy stromov, jarné vyhrabávanie kríkových skupín a 
trávnika, 2-krát odburinenie zahustenej kríkovej výsadby, 4-krát kosenie. Na Vlasteneckom, 
Mánesovom a Nobelovom námestí sa kosenie vykonalo 6-krát. 

 

Výdavky na služby zamestnanosti boli čerpané vo výške 245 tis. Sk v súlade s dohodani 
č. 29/§52/2004/NP V a č. 37/§52/2005/NP V uzavretými medzi mestskou časťou a Úradom 
práce, soc. vecí a rodiny SR. Mestská časť v rámci dohody vytvorila predpoklady pre aktivačnú 
činnosť na všeobecneprospešné práce. Aktivovaní nezamestnaní pod vedením zamestnancov 
Miestneho podniku verejnoprospešných prác priebežne pomáhali pri čistiacich prácach 
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Petržalky, predovšetkým na komunikáciách, parkoviskách, terasách, detských ihriskách 
a verejnej zeleni. Výdavky boli refundované z Európskeho sociálneho fondu.  
 

Na územný plán a výstavbu bolo z rozpočtovaných 124 tis. Sk, vyčerpaných 99 tis. Sk na 
obstaranie nasledovných územnoplánovacích podkladov: 
-  odborné stanovisko k stavebnému zámeru „Nosný systém MHD“, spracovateľ Výskumný 

ústav dopravy v Žiline, 
-  čistopis urbanistickej štúdie zóny „Malý Draždiak“ a „Draždiak – Štrkovňa“, spracovateľ  

architektonická kancelária HUPRO. 
 K úspore výdavkov došlo z dôvodu nerealizovania zabezpečenia čistopisu urbanistickej 
štúdie „Zmena podielu  bývania vo vybraných lokalitách občianskej vybavenosti“, keďže táto 
štúdia nebola v roku 2005 prerokovaná v miestnom zastupiteľstve.  

 

Oddelenie technických činností čerpalo na opravu a údržbu hmotného investičného 
majetku mestskej časti 6 195 tis. Sk,  99,9 % ročného rozpočtu.  
 Vzhľadom na výšku rozpočtu zabezpečovalo oddelenie technických činností v roku 2005 
v rámci opráv a údržby komunikácií iba lokálne opravy a havarijné stavy. Boli vykonané opravy 
komunikácií, chodníkov a parkovísk, zverených do správy mestskej časti v celkovej sume 
3 870 tis. Sk v nasledovných lokalitách: 
komunikácie : 
lokalita Dvory: Hálova, Belinského, Kapicova, Farského, Černyševského, Pečnianska,  
                             Zadunajská, Röntgenova, Švabinského, Macharova, Pifflova, Wolkrova,  
                             Tupolevova, Andrusovova, Ševčenkova ulica 
lokalita Lúky:        Strečnianska, Holíčska, Starhradská, Krásnohorská, Žehrianska ulica 
lokalita Ovsište:    Medveďovej a Blagoevova ulica  
lokalita Háje:         Lachova, Romanova, Haanova, Mlynarovičova ulica, Nám. hraničiarov 
lokalita Stará Petržalka: Vranovská, Gogoľova, Krupinská,  Krasovského ulica 
chodníky : 
lokalita Dvory: Hálova, Belinského, Farského, Prokofievova, Wolkrova, Ševčenkova,  
                             Iljušinova, Tupolevova, Röntgenova, Švabinského ulica  
lokalita Háje:        Lachova, Haanova, Hrobákova, Starohájska ulica, Nám. hraničiarov 
lokalita Ovsište:    Blagoevova, Bulíkova, Poloreckého, Pankúchova ulica 
lokalita Lúky:     Smolenická, Holíčska, Topoľčianska, Strečnianska, Znievska, Budatínska, 
                              Lietavská, Vyšehradská, Vígľašská ulica 
lokalita Stará Petržalka: Nábrežná a Vilová ulica 
chodník pod Prístavným mostom 
parkoviská :  
Pankúchova a Holíčska ulica, Námestie hraničiarov 

Ďalej bolo zrealizované: 
- zjednosmernenie Lachovej ulice so stavebnými úpravami obrubníkov a vyznačením 

parkovacích státí, opravená hydroizolácia terasy na Rovniankovej ulici  a  zábradlie na 
Jasovskej ulici,   

- údržba a čistenie dažďových vpustov na komunikáciách Andrusovovej, Kapicovej, Dubnickej, 
Očovskej, Vilovej, Starohájskej, Bulíkovej, Gessayovej a Černyševského v celkovej sume 
92 tis. Sk,  

- vyčistenie, odvoz a zneškodnenie odpadov z odlučovačov ropných látok na parkoviskách na 
Gercenovej a Jiráskovej ulici v čiastke 30 tis. Sk, 

- opravu a údržbu poškodeného zvislého a vodorovného dopravného značenia na miestnych 
komunikáciách v Petržalke. V zmysle zákona 315/1996 Z.z. o premávke vozidiel na 
pozemných komunikáciách bolo v mesiaci apríli a máji zrealizované každoročné preznačenie 
priechodov pre chodcov na zverených komunikáciách – spolu vo výške 661 tis. Sk,  
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- obnova a doplnenie odcudzených dopravných prahov na Znievskej, Hrobákovej, Rovniankovej 
a Starhradskej ulici a renovácia jestvujúcich dopravných prahov náterom - v celkovej sume 
185 tis. Sk. 

- nové dopravné značenie „Zóna 30“ na Ambroseho, Haanovej, Farského, Vavilovovej ulici a na 
Mánesovom námestí, doplnené odcudzené a informačné dopravné značky a na Bzovíckej, 
Šustekovej a Ambroseho ulici osadené nové dopravné koly – v celkovej čiastke 227 tis. Sk, 

- osadenie nových dopravných prahov na komunikáciách Jasovská, Wolkrova, Medveďovej, 
Farského a Černyševského v celkovej sume 282 tis. Sk, 

-  pravidelná údržba ponorných čerpadiel v čerpacích staniciach polievacích vodovodov 
v správe mestskej časti, údržba a prevádzka fontány a 3 pitných fontánok v Sade J. Kráľa, 

- vybudovanie bezbariérových úprav chodníkov pred zdravotným strediskom na Fedinovej ulici 
a v mieste prechodu pre chodcov na Starohájskej ulici v čiastke 100 tis. Sk z prostriedkov 
Fondu statickej dopravy (uzn. MZ č. 224 zo dňa 24.5.2005), 

- a iné. 
 

Vianočné osvetlenie – výdavky v čiastke 1 299 tis. Sk boli čerpané na úhradu výdavkov  
za demontáž a montáž vianočnej výzdoby a pokrytie výdavkov za spotrebovanú el. energiu.  

 

 Oprava budovy na Gercenovej ulici – rozpočtovaných 6 mil. Sk, čerpanie 60 tis. Sk.  
 Nakoľko sa ani na základe oficiálnej reklamácie a následných rokovaniach nepodarilo 
uzavrieť dohodu s dodávateľom stavby firmou SIBAMAC a.s. neboli finančné prostriedky na 
opravu čerpané. Čerpanie 60 tis. Sk bola odmena Ing. Dórovi za prípravu podkladov 
k rokovaniu s firmou SIBAMAC a.s. a podkladov pre rokovanie s konkurenčnými záujemcami 
na opravu bytového domu Gercenova. 
 

Výdavky na správu miestneho majetku boli čerpané vo výške 1 909 tis. Sk na 94,3 %.  
Na údržbu budov športových hál (Znievska, Prokofievova, Wolkrova, Gercenova ulica) bolo 
čerpaných 511 tis. Sk. V zmysle zmlúv o nájme športových hál môžu ich nájomcovia započítať 
ako úhradu nájomného investované finančné prostriedkov do opráv a údržby v objektoch 
športových hál.  

Oprava a údržba vybraných detských ihrísk bola určená po dohode s ich správcom – 
Miestnym podnikom VPS Petržalka na základe požiadaviek občanov. Finančné prostriedky 640 
tis. Sk boli použité na nákup materiálu, hracích prvkov a lavičiek na opravu a údržbu ihrísk VDI 
Gercenova č. 6, VDI Mamateyova 1, VDI Černyševského 1 a 7, VDI Šintavská 14, VDI na 
Smolenickej ul., VDI na Tyršovom nábr. 

Ďalšie výdavky boli čerpané za geodetické a advokátske práce, súdne poplatky, na údržbu a 
servis výťahu na Petržalskej železničnej stanici (70 tis. Sk), na úhradu poistného za škody 
spôsobené na komunikáciách III. a IV. triedy a na poistné za škody miest a obcí (119 tis. Sk), na 
zákonné a havarijné poistenie  vozidla AVIA zapožičaného Mestskej polícii hl. m. SR  
Bratislavy, okresnej stanici Petržalka, úhradu tepelnej energie v zrušenej základnej škole  na 
Tematinskej ul. č. 10 a bývalého zdravotného strediska na Osuského 8 (271 tis. Sk). 

Na Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalky bolo z rozpočtovaných 720 tis. Sk 
vyčerpaných 469 tis. Sk.  Prostriedky boli čerpané na spotrebu elektrickej energie, plynu a vody 
v priestoroch požiarnej zbrojnice, poplatky za odvoz odpadu, služby telekomunikácií, rozhlasu 
a televízie, na údržbu hasiacich prístrojov, na pohonné hmoty pre  požiarne vozidlá, na opravu a 
náhradné diely do požiarnych vozidiel, zákonné a havarijné poistenie, skupinové úrazové 
poistenie členov DVPZ a poistenie zodpovednosti za škody pri požiaroch a zásahoch a iné. 
Úspora výdavkov vznikla najmä z dôvodu, že nedošlo k odsťahovaniu Hasičského a 
záchranného zboru hl. mesta SR Bratislavy z objektu požiarnej zbrojnice mestskej časti a preto  
sa podieľal na režijných výdavkoch za objekt až do konca roku.   
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Výdavky na riešenie problematiky chovu psov boli čerpané vo výške 239 tis. Sk za 
bezplatnú úhradu veterinárneho ošetrenia psov, ktorí sú v evidencii mestskej časti a ich majitelia 
si plnia poplatkové povinnosti a na nákup známok pre psov. 

 

Ostatné platby – tento ukazovateľ bol čerpaný vo výške 230 tis. Sk, na 65,3 % 
a predstavuje vrátenie časti príjmov z výťažku lotérií (po predložení konečného vyúčtovania 
výťažkov prevádzkovateľmi) – 198 tis. Sk, výdavky za právne služby pri  vymáhaní pokút 
uložených podnikateľom za porušovanie predpisov – 29 tis. Sk a iné. 

 

Výdavky na voľby do VÚC predstavujú úhradu predpísaných výdavkov na zabezpečenie 
organizácie uskutočnených volieb do VÚC vo výške 2 208 tis. Sk a boli v celej výške kryté 
dotáciou zo ŠR.  
 

Transfery príspevkovým organizáciám na prevádzku boli v roku 2005 poukázané jednej 
z dvoch príspevkových organizácií mestskej časti - Miestnemu podniku verejno-prospešných 
služieb Petržalka /MP VPS/ vo výške 23 600 tis. Sk. 

 

Odvod daní bol rozpočtovaný vo výške 697 tis. Sk a čerpaný vo výške 497 tis. Sk ako 
úhrada dane z príjmu na základe podaného daňového priznania mestskej časti za rok 2004. 
Úspora 200 tis. Sk je za daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, ktorá nebola v roku 2005 
vyrúbená. 

Odmena za odpredaj bytov a nebytových priestorov bola uhradená spoločnosti  Signum 
Group, s r.o. vo výške 75 tis. Sk za dobiehajúce úkony za uzavreté zmluvy z roku 2004.  
 

Transfery a dotácie ostatným právnickým a fyzickým osobám podnikateľom boli 
poskytnuté v zmysle schváleného rozpočtu vo výške 9 210 tis. Sk, ako je uvedené v tabuľke 
č. 2. V rámci nich ostatné dotácie a finančné výpomoci boli poskytnuté vo výške 450 tis. Sk 
rôznym subjektom v súlade s VZN o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí. 
Všetky boli vyúčtované a čerpané v súlade s poskytnutým účelom.  

Členské príspevky mestskej časti tvoria poplatky za členské v združeniach: ZMOS, 
Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy a Asociácia priemyslu a ochrany 
prírody. 
 

        Revitalizácia Sadu Janka Kráľa  bola rozpočtovaná na rok 2005 vo výške 17 464 tis. 
Sk, z toho 2 815 tis. Sk z prostriedkov štátneho rozpočtu, 9 212 tis. Sk z prostriedkov Phare 
a 5 437 tis. Sk z prostriedkov mestskej časti – z Fondu rozvoja bývania. 

Projekt „Revitalizácia Sadu Janka Kráľa“ bol podpísaný na Ministerstve výstavby 
a regionálneho rozvoja SR dňa 20.7.2005. Dĺžka trvania projektu je na dobu 8 mesiacov. Bude 
financovaný z 3 zdrojov. Podiel Phare predstavuje 68,33% suma 472 546,66 Eur, podiel ŠR 
predstavuje 13,23% suma 91 500 Eur, a podiel MČ 18,44% suma 127 520, 95 Eur. 
Projekt je zameraný hlavne na zrevitalizovanie parku. Týka sa to výrubu starých a chorých 
stromov, ošetrenie zelene a zatrávnenie plôch sadu. 

Zo Zmluvy podpísanej s MVRR SR mestskej časti vyplynula možnosť získania 80% zálohy 
finančných prostriedkov z podielu ŠR a z Phare. Finančné prostriedky boli v roku 2005 
poskytnuté iba zo zdroja štátneho rozpočtu. Z prostriedkov Phare boli finančné prostriedky  
poukázané až v marci 2006. 
Čerpanie v roku 2005 bolo 532 tis. Sk za administráciu projektu, ktorú vykonáva firma 

Proeuro s.r.o. na základe podpísanej zmluvy s mestskou časťou. Podiel Phare predstavuje sumu 
305 tis. Sk, podiel ŠR 59 tis. Sk a podiel mestskej časti 83 tis. Sk plus 85 tis. Sk za celú výšku 
DPH.  
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 Transfery pre školstvo z rozpočtu mestskej časti boli poukázané vo výške 
137 263 tis. Sk 13-tim školským subjektom a transfery ostatným rozpočtovým organizáciám 
na prevádzku vo výške 56 671 tis. Sk pre: 
Kultúrne zariadenia Petržalky /KZP/       31 428 tis. Sk,  
Miestna knižnica Petržalka /MKP/ 12 174 tis. Sk,  
Stredisko sociálnych služieb Petržalka /SSSP/  13 069 tis. Sk. 
 

V tabuľkách č. 4, 5, 7 a 8 je uvedený rozpis a plnenie záväzných ukazovateľov schválených 
pre jednotlivé príspevkové a rozpočtové organizácie mestskej časti. 

Obidve príspevkové organizácie dodržali stanovené ukazovatele a ročné hospodárenie 
ukončili so ziskom. MP VPS vykázal zisk 51 tis. Sk a Bytový podnik Petržalka zisk 89 tis. Sk.  

Rozpočtové organizácie dodržali záväzné ukazovatele schválené miestnym zastupiteľstvom 
až na nenaplnenie príjmov KZP a MKP o 756  a 48 tis. Sk.  

V prílohe tohoto materiálu sú informácie o plnení rozpočtu vypracované samotnými 
miestnymi podnikmi (okrem základných škôl), kde sú vyhodnotené plnenia ich záväzných 
ukazovateľov, plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov, nákladov a výnosov,  výsledkov 
hospodárenia, vrátane záväzkov a pohľadávok. Za rozpočtové organizácie na úseku školstva je 
vypracovaný samostatný zhrňujúci komentár v časti „vyúčtovanie dotácií na prenesený výkon 
štátu“.   

Transfery zo ŠR pre školstvo a Stredisko sociálnych služieb boli odvedené príslušným 
rozpočtovým organizáciám v poukázanej výške a vyčerpané na 100 %.. 

 
Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 56 004 tis. Sk a čerpané vo výške 35 114 

tis. Sk, t.j. na 62,7 %. Nízke čerpanie kapitálového rozpočtu je najmä v dôsledku nižšieho 
čerpania na výstavbu Petržalského korza (o 8 595 tis. Sk), krátenia transferov na školstvo 
(o 3 949 tis. Sk) a nečerpania výdavkov na vybudovanie kontajnerových stanovíšť (5 000 tis. 
Sk).  

Výstavba a vybavenie komunikácií – čerpanie bolo vo výške 2 445 tis. Sk (97,8 % 
plnenie). Podľa schválenej projektovej dokumentácie „Zmena organizácie dopravy“  
a požiadaviek obyvateľov Petržalky, evidovaných v registri podnetov mestskej časti,  spracovalo 
oddelenie technických činností návrh výstavby nových parkovísk a chodníkov. Z predloženého 
návrhu boli na základe rozhodnutia komisie menovanej starostom vybrané a v roku 2005 
zrealizované nasledovné stavby: 
nové chodníky :          Romanova ulica č. 44   dĺžka 50,0 m 

Strečnianska ulica č. 12  dĺžka 10,0 m 
Topoľčianska ulica    dĺžka 104,0 m 
Rovniankova ulica č. 24  dĺžka 90,0 m 

nové parkoviská :       Žehrianska ulica č. 2  6 parkovacích státí  
Pankúchova ulica č. 6  6 parkovacích státí 
M.C.Sklodowskej č. 23 6 parkovacích státí  
Strečnianska ulica č. 12 5 parkovacích státí  
Tematínska ulica č. 8  6 parkovacích státí.  

 

Technická projektová dokumentácia bola realizovaná vo výške 347 tis. Sk, na 86,8 %. 
V rámci prípravných projektových prác bolo uhradené geodetické zameranie a následne 
dokumentácia pre stavebné povolenie pre výstavbu sociálnych zariadení pri Veľkom Draždiaku. 
Ďalej bolo uhradené porealizačné zameranie a vyhotovené geometrické plány realizovaných 

stavieb. Za účelom vydania stavebného povolenia na odkanalizovanie a vodovodnú prípojku pre 
stavbu „Rekonštrukcia colného domčeka - Starý most, Bratislava-Petržalka“ bolo uhradené 
vyhotovenie spätnej identifikácie stavbou dotknutej parcely a poplatok za zriadenie vecného 
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bremena. Po zrealizovaní prípojok bol z položky uhradený projekt  skutočného vyhotovenia 
stavby. 

 

Rekonštrukcia Strážneho domčeka na Starom moste bola v roku 2005 ukončená. Po 
vydaní stavebného povolenia bola zrealizovaná kanalizačná a vodovodná prípojka pre 
rekonštruovaný Strážny domček na Petržalskej strane Starého mosta. Následne na základe 
uzatvorenej zmluvy nájomca dokončil rekonštrukciu Strážneho domčeka na vlastné náklady 
a Strážny domček bol daný do prevádzky. Nakoľko dohodnutá cena na vybudovanie 
kanalizačnej a vodovodnej prípojky bola nižšia ako sa predpokladalo, boli finančné prostriedky 
z položky čerpané iba na 80,1 % - úspora 159 tis. Sk. do jejto sumy nie sú započítané výdavky 
nájomníka, ktoré budú podľa zmluvy o nájme postupne odpočítané z nájomného v celkovej 
sume 1 190 tis. Sk. 

 

Výstavba Petržalského korza  bola na rok 2005 rozpočtovaná vo výške 16 167 tis. Sk, 
skutočné čerpanie bolo vo výške 7 572 tis. Sk, t.j. na 46,8 %. 

Stavba „Petržalské korzo“ bola odovzdaná a ukončená dodávateľom stavby preberajúcim 
a odovzdávajúcim protokolom dňa 20.12.2005. V rozpočte pre rok 2005 sa uvažovalo so sumou 
16 167 tis. Sk, ktorá sa nevyčerpala vzhľadom na to, že odovzdanie stavby sa predĺžilo do konca 
decembra 2005 a všetky práce neboli vyfakturované. 

V priebehu roka 2005 boli faktúrované práce stavebného dozora pre IV. etapu stavby, práce 
za právno-poradenské služby, za nájom pozemkov Incheby a.s., za inžiniersko-geologický 
posudok IV. etapy stavby, za vyhotovenie geometrického plánu IV. etapy korza. Ďaľšie 
výdavky boli spojené s prevádzkovaním výťahu v podchode objektu SO 03, vyfakturované boli 
práce akad. sochára S. Mikuša za výtvarné dotvorenie objektu SO 06 a nakoniec tu vznikli 
náklady spojené so slávnostným otvorením Petržalského korza I. až III. etapy. 

Pre skompletizovanie diela je potrebné ešte vysporiadať neuhradené čiastky faktúr vo výške 
203 569, 01 € k termínu dokončenia stavby, spolu s konečnou faktúrou z 9.1.2006 na sumu 
32 896,20 € s DPH. Doplniť treba dopravné značenie v sume 50 tis. Sk, zápis do katastra 
a vyhotovenie konečných geometrických plánov v sume 100 tis. Sk a doplatok za objekt SO 06 
– Drobná architektúra – súsošie Krista a Slnečné hodiny v sume 640 tis. Sk. Čo sa týka SO 05 – 
Verejného osvetlenia na Petržalksom korze, to bude po vydaní kolaudačného rozhodnutia 
oficiálne odovzdané hlavnému mestu. Spotrebovaná el. energia na osvetlenie korza je meraná 
elektromermi a je už predmetom zmluvy o odbere medzi firmou Siemens s.r.o. 
a Západoslovenskou energetikou a.s. 

 

Kapitálové výdavky na referát informatiky boli čerpané vo výške 935 tis. Sk, čo 
predstavuje 99,5 %-né plnenie. Finančné prostriedky boli použité na rozšírenie štrukturovanej 
kabeláže a obnovu aktívnych prvkov počítačovej siete, zakúpenie servera pre prechod na 
elektronickú poštu cez Exchange server, 1 notebooku, nového účtovneho modulu IS Samo 2005 
– Dane a poplatky a nadstavbového modulu „Interaktívna tvorba rozpočtu“. 

 

Transfery pre príspevkové organizácie na kapitálové výdavky boli rozpočtované 
i poukázané vo výške 2 800 tis. Sk pre MP VPS. Z poukázanej výšky podnik realizoval 
predovšetkým nákup multifunkčného čistiaceho stroja BELOS (2 645 tis. Sk).  

 

Nákup hnuteľného majetku bol realizovaný vo výške 500 tis. Sk na zakúpenie 
fotokopírovacieho stroja. Plánované zakúpenie hlasovacieho zariadenia sa pozastavilo z dôvodu, 
že v novoodkúpených kancelárskych priestoroch pre mestskú časť sa uvažuje so zriadením 
zasadacej miestnosti, do ktorej by bol zakúpený iný druh hlasovacieho zariadenia. Tieto 
priestory (8. a 9. posch. prevádzkovej budovy) boli zverené mestskej časti až v roku 2006.  
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Na rekonštrukciu a modernizáciu budovy bolo čerpaných 1 271 tis. Sk na rekonštrukciu 
sociálnych zariadení na štvrtom a siedmom poschodí prevádzkovej budovy - sídla mestskej časti 
a na výrobu a montáž informačných tabuľ pre miestny úrad v priestoroch prízemia..  

 

Sociálne zariadenia na Veľkom Draždiaku – rozpočet 1 500 tis. Sk. Vzhľadom na 
skutočnosť, že povolenie na stavbu sociálnych zariadení pri Veľkom Draždiaku bolo vydané až 
v mesiaci november 2005 a vzhľadom k poveternostným podmienkam, nebolo vhodné zahájiť 
realizáciu stavby. Z uvedených dôvodov neboli finančné prostriedky čerpané a výstavba bola 
presunutá do rozpočtu roku 2006. 

 

Revitalizácia Chorvátskeho ramena - čerpanie 2 898 tis. Sk.  
Stavba bola ukončená v septembri roku 2004. Skolaudovaná bola 10.10.2005. Jedná sa o stavbu 
vodohospodárskeho diela, ktoré zo zákona nemôže spravovať mestská časť, ale firma určená na 
spravovanie vodných tokov - a ňou je Povodie Dunaja š.p. Do konca roka 2005 sa zmluva 
o prevode tejto stavby do správy Povodiu Dunaja š.p. nezrealizovala. Z toho dôvodu vznikli 
mestskej časti náklady spojené so správou stavby. Boli to náklady vynaložené na 24 hodinové 
stráženie stavby a náklady za spotrebu elektrickej energie. Okrem výdavkov 2 898 tis. Sk, ktoré 
boli účtované cez rozpočet mestskej časti, bolo z euroúčtov mestskej časti z dotácií PHARE a zo 
ŠR vyplatené Vodohodpodárskym stavbám zádržné spolu vo výške 1 922 tis. Sk. 
 

Zakúpenie záchranného člna bolo zrealizované v I. polroku. V hodnote 114 tis. Sk bol 
zakúpený gumenný záchranný čln s prívesným motorom, ktorý bude používaný  na záchranné 
práce Dobrovoľným verejným hasičským zborom. 

 

Vybudovanie kontajnerových stanovíšť  
Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 246 zo dňa 28.6.2005 bola vyčlenená finančná 

čiastka 5 000 tis. Sk na vybudovanie vyhovujúcich kontajnerových stojísk s tým, že mestská 
časť prispeje čiastkou 20 000,- Sk na každú zbernú nádobu vo vybudovanom kontajnerovom 
stanovisku podľa mestskou časťou schváleného projektu. Nakoľko v roku 2005 nebola podaná 
žiadna žiadosť od vlastníkov objektov na poskytnutie príspevku, neboli finančné prostriedky  
čerpané. 

 

Odkúpenie objektu bývalého zdravotného strediska na Osuského ulici 8 od VÚC bolo 
zrealizované v rozpočtovanej výške 6 700 tis. Sk a následne prenajaté občianskemu združeniu 
Lepší svet, ktorá čerpá prostriedky na svoju činnosť z rozpočtu VÚC. 

 

Transfery rozpočtovým organizáciám na kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 
1 201 tis. Sk, z toho KZP čerpalo 270 tis. Sk, MKP 274 tis. Sk a SSSP 657 tis. Sk.  
 

Transfery pre školstvo z rozpočtu mestskej časti na kapitálové výdavky boli 
rozpočtované vo výške 11 639 tis. Sk, predovšetkým na rekonštrukčné práce objektov školských 
budov a vyregulovanie ústredného kúrenia na vstupe do objektov materkých škôl v zmysle 
uznesenia MZ zo dňa 28.6.2005. Skutočné čerpanie bolo 7 690 tis. Sk, podrobný rozpis je 
uvedený v samostatnej časti – bod 3. „Školstvo“ .   

 
 

 

3. Vyúčtovanie dotácií na prenesený výkon štátnej správy 
 
 Od  1.1.2002 boli postupne presúvané kompetencie štátu do pôsobnosti mestskej časti. 
V roku 2005 mestská časť vynaložila na delimitované činnosti spolu 331 138 tis. Sk a išlo 
o nasledovné činnosti: 
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3.1.   Matrika                                                                                        -      2 161 tis. Sk 
3.2.   Sociálna oblasť                             -    17 906 tis. Sk 
3.3. Stavebný poriadok, pozemné komunikácie a vyvlastňovanie    -      6 479 tis. Sk 
3.4. Štátny fond rozvoja bývania                -         504 tis. Sk  
3.5. Školský úrad                   -         929 tis. Sk 
3.6. Školstvo/157 448/  MČ=144 953               - 302 401 tis. Sk 
3.7.   Sociálna podpora žiakom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi -        758 tis. Sk   

 

 
 
3.1.  Matrika 
      Činnosť matriky prešla do kompetencie mestskej časti od 1.1.2002. Na tomto úseku činnosti 
sa vykonáva jednak prenesený výkon štátnej správy v oblasti matričnej agendy v súlade so 
zákonom NR SR č. 16/2001 Z.z. a tiež osvedčovacia agenda v zmysle zákona č. 599/2001 
v rámci originálnej kompetencie.  

V rámci matričnej agendy ako preneseného výkonu činnosti sú vykonávané nasledovné 
činnosti: sobáše, narodenia, úmrtia, vydávanie osvedčení o právnej spôsobilosti na uzavretie 
manželstva v cudzine, osobitná matrika – sobáš, narodenie, úmrtie (v cudzine), potvrdenie o žití 
pre cudzinu, potvrdenie o stave pre cudzinu, určenie otcovstva k nenarodenému aj 
k narodenému dieťaťu, späťvzatie priezviska po rozvode manželstva, zmenu mena a priezviska. 
Na túto činnosť mestská časť obdržala v roku 2005 dotáciu zo ŠR prostredníctvom Obvodného 
úradu v Bratislave vo výške 1 521 tis. Sk. Celkové výdavky na prenesený výkon matričnej 
činnosti boli 2 161 tis. Sk, rozdiel vo výške 640 tis. Sk bol uhradený z vlastných príjmov 
mestskej časti.  
 
3.2.  Sociálna oblasť  
 Kompetencie na úseku sociálnej starostlivosti prešli na mestskú časť postupne po 
jednotlivých činnostiach. Od 1.7.2002 to bolo zariadenie opatrovateľskej služby/ZOS/, od 
1.1.2003 opatrovateľská služba/OS/ a od 1.4.2003 stanica opatrovateľskej služby/SOS/ a domov 
pre osamelých rodičov/DOR/. Všetky tieto činnosti sú zabezpečované rozpočtovou organizáciou 
mestskej časti – Strediskom sociálnych služieb Petržalka. 
 V roku 2005 boli mestskej časti poukazované dotácie na sociálnu oblasť už len na 
činnosť ZOS hlavným mestom SR Bratislava vo výške 4 180 tis. Sk. Celkové výdavky na túto 
činnosť boli 5 167 tis. Sk, rozdiel vo výške 987 tis. Sk bol uhradený z vlastných príjmov 
mestskej časti.  
 Výdavky na činnosť OS boli 8 489 tis. S, na činnosť SOS a DOR vo výške 1 999 tis. Sk 
a boli v celej výške hradené z vlastných príjmov mestskej časti. Okrem toho boli v roku 2005 
čerpané na správu organizácie, ktorá riadi všetky tieto činnosti sociálnej starostlivosti bežné 
výdavky vo výške 1 594 tis. Sk a kapitálové výdavky vo výške 657 tis. Sk. Podrobnejší 
komentár k čerpaniu je uvedený v samostatnom materiály Strediska sociálnych služieb 
Petržalka. 
 
3.3.  Územné plánovanie a stavebný poriadok, pozemné komunikácie, 

vyvlastňovanie 
 Tieto kompetencie prešli do pôsobnosti mestskej časti v priebehu roka 2003. Dotácie na 
tieto činnosti sú poukazované hlavným mestom. V roku 2005 to bolo 2 253 tis. Sk.  
 Celkové výdavky mestskej časti na zabezpečenie týchto činností boli: 
územné plánovanie a stavebný poriadok  -  5 360 tis. Sk, 
pozemné komunikácie - 1 064 tis. Sk, 
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vyvlastňovanie – 55 tis. Sk. 
 Nedostatočné pokrytie výdavkov na stavebný poriadok a špec. stavebný úrad dotáciou, 
bolo uhradené z vlastných príjmov mestskej časti vo výške 4 226 tis. Sk. 
 
3.4.  Štátny fond rozvoja bývania 
 Činnosť bola delimitovaná od 1.1.2004. Dotácia je poukazovaná z Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja SR a za rok 2005 predstavovala čiastku 400 tis. Sk. Celkové čerpanie 
výdavkov na zebezpečenie tejto činnosti bolo 504 tis. Sk. 
 
3.5.  Školský úrad 

Činnosť bola delimitovaná od 1.7.2004. Dotácia je poukazovaná prostredníctvom 
hlavného mesta – za rok 2005 to bolo 873 tis. Sk. Celkové výdavky mestskej časti na 
zabezpečenie tejto činnosti boli čerpané vo výške 929 tis. Sk. 
 
3.6. Školstvo 
 

Prenesený výkon činnosti na úseku školstva prešiel do pôsobnosti mestskej časti od 1. júla 2002.  
Spôsob financovania tejto činnosti štátom prešiel reformou. Reforma verejnej správy bola 
„naštartovaná“ v roku 2004. V tomto prechodnom roku reformy bolo regionálne školstvo 
financované z dvoch zdrojov: 
▪ kapitola Ministerstva školstva SR 
▪ kapitola Ministerstva financií SR – Súhrnný finančný vzťah k obciam a VÚC 

 
Čo sa týka  roku 2004, bol tzv. prvým rokom skúšobného obdobia, kedy sa po prvý krát 

rozdelilo pole pôsobnosti. Tzv. prenesené kompetencie, t.j. výkon štátnej správy na úseku 
školstva, ktoré zabezpečujú obce a VÚC (štátne základné a stredné školy), rovnako aj výkon 
miestnej štátnej správy, ktorý zabezpečujú krajské školské úrady a neštátne školy a neštátne 
školské zariadenia (špeciálne školstvo, bilingválne školy, poradne) a výkon správy cirkevného 
a súkromného školstva bol financovaný z kapitoly Ministerstva školstva. Na druhú stranu, zo 
spomenutej kapitoly Súhrnný finančný vzťah, bol financovaný výkon samosprávnych funkcií na 
úseku školstva, tzv. originálne kompetencie (obce: základné umelecké školy, materské školy, 
školské kluby detí, školské strediská záujmovej činnosti, centrá voľného času, zariadenia 
školského stravovania pre žiakov základných a materských škôl, jazykové školy pri základných 
školách a strediská služieb školám; VÚC: záujmovo-vzdelávacie zariadenia pre žiakov 
stredných škôl, domovy mládeže, zariadenia školského stravovania pre žiakov stredných škôl, 
zariadenia praktického vyučovania, centrá voľného času s danou územnou pôsobnosťou školské 
strediská záujmovej činnosti pre žiakov stredných škôl a školy v prírode). 

 

S účinnosťou od 1.1.2004 zákon ustanovuje normatívny systém financovania školstva, 
ktorý sa odvíja od  počtu žiakov v základných školách, počtu žiakov v školskom klube detí, 
počtu detí v materských školách a od počtu vydaných jedál v zariadeniach školského 
stravovania. 
Od 1. januára 2005, reforma prešla do etapy fiškálnej decentralizácie, t.j. zatiaľ čo prenesené 
kompetencie sú stále financované z kapitoly Ministerstva školstva, originálne kompetencie už 
nie sú financované z kapitoly štátneho rozpočtu, ale z rozpočtov územnej samosprávy, a to 
hlavne z výnosu podielových daní – daň z príjmu fyzických osôb. Tieto výnosy sú rozdeľované 
priamo daňovými úradmi. 

Zákon stanovuje, že 70,3% výnosu dane z príjmu fyzických osôb sa poukáže obciam, 
23,5% vyšším územným celkom a ostatných 6,2% plynie do štátneho rozpočtu. Dané výnosy sú 
vypočítavané a rozdeľované mesačne. Pre financovanie regionálneho školstva majú význam 
hlavne nasledovné položky: 
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▪ výnos dane obciam je ovplyvnený zo 40% počtom žiakov základných umeleckých škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – smerovanie finančných 
prostriedkov na skupinu obyvateľov v predškolskom veku a žiakov základných škôl 

▪ výnos dane vyšším územným celkom je z 15% ovplyvnený počtom obyvateľov s trvalým 
pobytom na danom území vo veku 15 až 18 rokov – smerovanie finančných prostriedkov 
na skupinu obyvateľov v stredoškolskom veku. 

 
Vyzbierané prostriedky z daňových a nedaňových príjmov sú rozdeľované na základe 

sledovaných, nižšie uvedených položiek. Tu sa musíme pozerať na to, či sú financované 
prenesené alebo originálne kompetencie na úseku školstva: 
▪ hlavnými faktormi, ktoré ovplyvňujú financovanie prenesených kompetencií, sú hodnoty 

pre prevádzkový normatív (financovanie tepla, ostatných energií a ďalšieho 
vzdelávania), normatív na osobné výdavky (mzdy a odvody), počet žiakov a typ školy 

▪ medzi faktory, ktoré ovplyvňujú financovanie originálnych kompetencií, zaraďujeme 
sledované normatívy (mzdový a prevádzkový), typ školského zariadenia (základná 
umelecká škola, materská škola, strediská záujmovej činnosti, centrá voľného času...) a 
počet detí (žiakov, stravníkov...) 

 
Štátom stanovené normatívy na rok 2005 boli v nasledovných výškach: 
 

- mzdový normatív na žiaka základnej školy          17 773 ,-  Sk 
- prevádzkový normatív na žiaka základnej školy     4 381,-  Sk, 
- mzdový normatív na dieťa materskej školy          19 443,-  Sk, 
- prevádzkový normatív na dieťa materskej školy     2 794,- Sk, 
- normatív pre zariadenia školského stravovania,       15,- Sk na každé vydané hlavné jedlo 
                3,- Sk na každé vydané doplňujúce jedlo 
- normatív na žiaka školského klubu detí  je    5 000,- Sk. 
 
Ďalšími zdrojmi  financovania štátnych škôl a školských zariadení sú: 
• prostriedky z rozpočtov obcí, 
• prostriedky od iných fyzických osôb a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia 

škôl a školských zariadení, 
• príspevky od žiakov, rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou 

starostlivosťou, 
• príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, 
• iné zdroje financovania. 
  
Financovanie škôl a školských zariadení v správe mestskej časti bolo v  roku 2005 
zabezpečované : 

• dotáciou  na prenesený výkon štátnej správy v celkovej výške 157 528 tis. Sk 
z toho na :  

-   prenesené kompetencie             153 682 tis. Sk 
-   nenormatívne výdavky                        3 846 tis. Sk 
    z toho : 
                         asistent učiteľa                         100 tis. Sk 
                         Enviroprojekt                            31 tis.  Sk 
                         vzdelávacie poukazy            3 295 tis.  Sk 
                         odchodné                                 340 tis.  Sk 
                         dotácia sociálne slabším            80 tis. Sk 

 

• a z rozpočtu mestskej časti na :  
-  originálne kompetencie                            127 927 tis. Sk 
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-   prenesené kompetencie                               2 464 tis. Sk   
-  opravy z FRB                                               6 296 tis. Sk        
-  opravy  z rezervného fondu                             259 tis. Sk 
-  školy v prírode z RF              107 tis. Sk  
-  sponzorské príspevky                                      210 tis. Sk 
-  kapitálové výdavky z FRB                          7 690 tis. Sk 

  

v  celkovej výške 302 481 tis. Sk. (viď tab. č. 8 ) 
 

Z Ministerstva školstva SR boli pre ZŠ Pankúchova poskytnuté finančné prostriedky na 
financovanie projektu environmentálnej výchovy a vzdelávania – „Zo všetkého sa dá niečo 
urobiť„ vo výške 31 tis. Sk. V koncepcii rozvoja tejto školy je deklarovaná trvalá orientácia na 
enviromentálne smerovanie aktivít školy a na holistický prístup k výchove a vzdelávaniu 
v zmysle princípov trvalo udržateľného zdroja tak, aby absolventi školy mali vedomosti, 
zručnosti a návyky človeka žijúceho v súlade s prírodou. 

 

 Keďže dotácie zo štátneho rozpočtu nezabezpečili všetky výdavky, časť výdavkov bola 
hradená zo zdrojov mestskej časti. Veľkú časť tvorili finančné prostriedky poskytnuté z Fondu 
rozvoja bývania  mestskej časti vo výške 6 295,6 tis. Sk na opravy  základných a materských 
škôl. Boli zohľadnené  vážne havarijné stavy na objektoch MŠ a ZŠ  (oprava hydroizolácií, 
zatekanie, zámočnícke práce ), nevyhnutné opravy z dôvodov hygienických opatrení a opatrení 
BOZP (opravy protišmykových náterov, výmena podlahovej krytiny, oplotenie areálu, atď). 

 
 

opravy: 
 

 

šk. zariadenie akcia cena v tis. Sk 

MŠ Bulíkova obnova malieb všetkých priestorov MŠ 293 
MŠ Bulíkova  výmena PVC podláh v priestoroch MŠ   277 
MŠ Lachova obnova malieb všetkých priestorov MŠ 300 
MŠ Lachova výmena PVC podláh v priestoroch MŠ 177 
MŠ Pifflova zatekanie z umyvárni 2. NP do šatní 1. NP 246 
MŠ Pifflova obnova malieb pavilónov MŠ a HP 249 
MŠ Pifflova  výmena PVC, chodby a vybrané triedy 362 
MŠ Röntgenova oprava pochôdznej terasy pav. Dj 1NP 244 
MŠ Šustekova obnova malieb všetkých priestorov MŠ 288 
MŠ Šustekova  výmena PVC podláh v priestoroch MŠ 371 
MŠ Gessayova obnova malieb školskej kuchyne 47 
MŠ Haanova  obnova malieb školskej kuchyne 46 
MŠ Turnianska obnova malieb školskej kuchyne 18 
ZŠ Pankúchova maliarske práce 319 
ZŠ Dudova oprava hydroizolačných podláh v kuchyni  919 
ZŠ Lachova oprava vstupu do budovy 500 
ZŠ Holíčska maliarske práce 249 
ZŠ Dudova oprava parkiet v telocvični 233 
ZŠ Pankúchova výmena podlahových krytín v telocvičniach 565 
ZŠ Pankúchova oprava zatekania v miestností sprchovacieho boxu 

a skladu odpadkov, zámočnícke práce 
592 

s p o l u   6.295 tis. Sk 
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Na zabezpečenie úspory tepla bol v 18–tich materských školách zrealizovaný útlmový 
režim ústredného kúrenia v hodnote 2.142 tis. Sk vrátane DPH.  

 

V zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 224/2005 bolo zabezpečené doplnenie 
herných prvkov v areáli MŠ Lietavská v hodnote 185 428,- Sk vrátane DPH. 

 

 Ďaľšie finančné prostriedky mestskej časti boli poskytnuté z  rezervného fondu na 
výdavky spojené s organizovaním škôl v prírode pre ZŠ Gessayova, ZŠ Pankúchova,  ZŠ 
Prokofievova, ZŠ Holíčska a potrebných výdavkov  pre Stredisko služieb školám v celkovej 
výške 366,4 tis. Sk. 

 
 

výdavky z rezervného fondu: 
 

šk. zariadenie akcia cena v tis. Sk 

SSŠaŠZ - Aparát  servér a PC pre Aparát SSŠ  98 
SSŠaŠZ  ističe pre 11 MŠ 96 
SSŠaŠZ užitkové motorové vozidlo 65 
ZŠ Gessayova školy v prírode 29 
ZŠ Holíčska školy v prírode 40 
ZŠ Pankúchova školy v prírode 21 
ZŠ Prokofievova školy v prírode 17 
s p o l u  366 
 

Na kapitálové výdavky bola v roku 2005 poskytnutá dotácia z Fondu rozvoja bývania mestskej 
časti  vo výške 7 690 tis. Sk. Na základe prehodnotenia finančnej komisie, miestnej rady boli 
rekonštrukcie schválené miestnym zastupiteľstvom a  zrealizované na týchto základných 
a materských školách  : 
 

• Pult centrálnej ochrany objektu bol vykonaný na týchto základných školách 
v celkovej výške  292,3 tis. Sk, z toho na : 

 

      -    ZŠ Budatínska   59,4 tis. Sk  
- ZŠ Černyševského 54,7 tis. Sk 
- ZŠ Dudova  59,4 tis. Sk 
- ZŠ Nobelovo nám. 59,4 tis. Sk 
- ZŠ Turnianska 59,4 tis. Sk  

 

• rekonštrukcie objektov boli vykonané na týchto materských a základných školách    
 
 
 
 

rekonštrukcie :  
 

šk. zariadenie akcia cena vátane DPH  
MŠ Bradáčova rekonštrukcia strechy so zateplením 677 tis.Sk 
MŠ Gessayova rekonštrukcia strechy so zateplením   770 tis. Sk 
MŠ Turnianska rekonštrukcia strechy so zateplením 300 tis. Sk 
MŠ Ševčenkova rekonštrukcia strechy so zateplením 414 tis. Sk 
MŠ Lietavská rekonštrukcia detského ihriska 186 tis. Sk 
v 18-tich MŠ útlmový režim ústredného kúrenia 2 142 tis. Sk 
ZŠ Černyševského rekonštrukcia osvetlenia v telocvičniach 172 tis. Sk 
ZŠ Dudova rekonštrukcia elektroinštalácie 162 tis. Sk 
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ZŠ Holíčska rekonštrukcie striech pavilónov  1 460 tis. Sk 
ZŠ Lachova rekonštrukcia zariadenia v školskej jedálni 44 tis. Sk 
ZŠ Nobelovo nám. rekonštrukcia osvetlenia v telocvičniach 178 tis. Sk 
ZŠ Prokofievova rekonštrukcia strechy so zateplením 181 tis. Sk 
ZŠ Tupolevova rekonštrukcia strechy so zatelpením 589 tis. Sk 
SSŠ a ŠZ nákup servera, úžitkového motor.vozidla,kopír.stroja 123 tis. Sk 
s p o l u                        kapitálové výdavky 7 398 tis. Sk 

 

V priebehu roka boli najväčším problémom záväzky za tepelnú energiu firme C-term s.r.o.  
Po prerokovaní s Ministerstvom školstva SR boli uvoľnené mimoriadne finančné prostriedky vo 
výške 7 070 tis. Sk na riešenie nepriaznivej situácie tak, že  vyriešili financovanie a k 31. 12. 
2005 neboli evidované žiadne záväzky na úseku školstva.   

Rozpočet príjmov bol naplnený vo výške 14 824 tis. Sk, t. j. na 102 %. Plnenie príjmov 
bolo u väčšiny škôl prekročené. V materských školách neboli príjmy naplnené z dôvodu 
determinovanej dochádzky zapísaných detí do predškolských zariadení (z dôvodu dlhodobej 
choroby, počas školských prázdnin a pod. ) Čerpanie príjmov za školský klub detí a poplatkov 
za materské škôlky bolo vo výške 8 633 tis. Sk, t.j. 88 %. Príjmy za cudzích stravníkov boli vo 
výške 405 tis. Sk, t.j. boli splnené na 104 % a sponzorské príspevky boli vo výške 210 tis. Sk, 
t.j. boli splnené na 233 %.  

 

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva mestskej 
časti za rok 2005 je uvedený v tabuľkovom prehľade č. 7 a vyhotnotenie čerpania rozpočtu 
záväzných  ukazovateľov  podľa   jednotlivých  školských  subjektov sa nachádza v tabuľke č. 8.  
 
 
3.7. Sociálna podpora žiakom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi 
 

V zmysle výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 37/2004-II/1 od júna 
2004 poskytuje štát dotácie na stravu, školské potreby a prospechové sociálne štipendium pre 
deti, ktorých rodičia poberajú dávky hmotnej núdzi. Žiadateľom o túto dotáciu v zmysle 
citovaného výnosu je obec podľa sídla školy. Dotácia sa poskytuje pre deti predškolských 
zariadení, základných škôl a špeciálnych základných škôl. 
Výška dotácie je určená nasledovne: 
1. Dotácia na stravu: 
     dieťa v materskej škole:       desiata -     dotácia  6,- Sk       rodičia doplácajú 1,- Sk 
                                                  obed -                     16,- Sk       rodičia doplácajú 1,- Sk 
     žiak základnej školy:           I. stupeň -   dotácia 24,- Sk      rodičia doplácajú  1,- Sk 
                                                 II. stupeň -               25,- Sk      rodičia doplácajú  2,- Sk 
     žiak špeciálnej ZŠ:              obed -          dotácia 21.-Sk       rodičia doplácajú 1,- Sk 
 
 V roku 2005 bola dotácia poukázaná i čerpaná vo výške 433 957,- Sk pre 1 363 detí. 
  
2. Dotácia na školské potreby sa poskytuje žiakom ZŠ a špeciálnych ZŠ vo výške 500,-Sk na 

žiaka na 1 školský polrok. 
Za vyhodnocované obdobia bola poskytnutá dotácia zo ŠR vyčerpaná v plnej výške 99 500,- 
Sk pre 199 detí.  

  
3. Dotácia na štipendium pre deti v hmotnej núdzi sa poskytuje deťom z rodín v hmotnej núdzi, 

ak dieťa malo 
    priemer v poslednom školskom polroku do 1,5                      500,- Sk 
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    priemer v poslednom školskom polroku do 2,5                       300,- Sk 
    zlepšený priemerný prospech od predchádzajúceho školského polroka o 0,5    200,- Sk 

 V roku 2005 bolo 398 detí poberajúcich toto štipendium, z toho s prospechom do 1,5 - 
112 detí, s prospechom od 1,5 do 2,5 – 268 detí a 30 detí, ktoré si zlepšili prospech. Dotácia 
zo ŠR bola poukázaná mestskej časti vo výške 143 600,- Sk, k 31.12. 2005 bola vyčerpaná 
čiastka 142 400,- Sk. Zostatok 1 200,- Sk bol vyplatený v januári 2006.  

 
4. Náhradný príjemca prídavku na dieťa 
 

Mestská časť v zmysle zákona č. 600/2003 Z.z. môže byť náhradným príjemcom 
prídavku na dieťa, a to ak : 
 - škola podá oznámenie o záškoláctve, kde dieťa v jednom mesiaci má 17 a viac neosprav. hod. 
 -  v prípade, že rodič nevyužíva prídavok na dieťa na účely tomu určené /riadne sa nestará   

o dieťa/ 
Na základe rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zastavení vyplácania prídavku 
oprávnenej osobe, určí ako náhradného príjemcu mestskú časť. V roku 2005 išlo o 91 detí. 
Výška prídavku na dieťa je 540,- Sk na mesiac. 
   
 
 

4. Tvorba a čerpanie mimorozpočtových peňažných fondov  
 
         

Názov Počiat. stav Príjmy Výdavky Zostatok 

 Fond rozvoja bývania 122 035 098,74 18 955 925,21 41 356 189,52 99 634 834,43 

 Rezervný fond 14 031 496,49 23 623 029,81 28 639 054,82 9 015 471,48 

 Fond kultúry 19 336,70 100 000,00 99 520,50 19 816,20 
 Fond pre mládež a šport 50 093,32 100 000,00 145 000,00 5 093,32 

 Fond pre rozvoj vzdel.a školstvo 30 314,20 100 000,00 65 000,00 65 314,20 
 Fond sociálneho rozvoja 774,80 100 000,00 80 000,00 20 774,80 

 Fond pre potreby zdravotníctva 424,00 101 200,00 78 000,00 23 624,00 

 Fond odmien 860 900,00 0,00 725 000,00 135 900,00 

 Konto zelene 2 851 224,43 180 856,00 0,00 3 032 080,43 

 Fond statickej dopravy 764 273,00 71 725,00 99 936,50 736 061,50 

 Sociálny fond zamestnancov 49 097,34 1 403 186,79 1 154 220,00 298 064,13 

 Fondy  spolu 140 693 033,02 44 735 922,81 72 441 921,34 112 987 034,49 

                      
Fond rozvoja bývania      
Počiatočný stav fondu k 1.1.2005   122 035 098,74 
Tvorba fondu spolu    18 955 925,21 
v tom:     
  odpredaj bytov    11 635 395,30 
  odpredaj nebytových priestorov    2 155 203,70 
  vratky - odstúpenie od zmluvy Signum   20 664,00 
  bankové úroky z TV    2 188 294,67 
  predaj bytu p. Patakyová    394 500,00 
  splátka pôžičky Rímskokat. cirkvi celkom   1 327 500,00 
  úroky účet Chorvátske rameno    175 151,34 
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  finančné vysporiadanie predpisu faktúr z r. 2004   1 059 216,20 
Čerpanie fondu spolu    41 356 189,52 
v tom:     
  daň z úrokov TV    22 920,00 
  na opravy a rekonštrukcie objektov a areálov ZŠ  6 578 108,90 
  na opravy a rekonštrukcie objektov a areálov MŠ   5 265 335,80 
  transfer Stredisku služieb školám na reguláciu ÚK  2 142 000,00 
  výdavky Petržalské korzo    7 572 235,43 
  výdavky na Chorv. rameno    1 531 967,90 
  pôžička Rímskokat. cirkvi     2 700 000,00 
  zakúpenie objektu na Osuského ul.   6 700 000,00 
  revitalizácia SJK    472 791,90 
  prevod úrokov z TV na bežný účet   2 067 656,18 
  výdavky na účte Chorvátske rameno   1 462 813,70 
  daň z úrokov účet Chorvátske rameno   33 258,00 
  prevod úrokov z účtu Chorvátske rameno a poplatky  140 981,71 
  výdavky na účte Petržalské korzo    120,00 
  zostatok pôžičky Rímskokat. cirkvi na podúčte   4 666 000,00 
Účtovný zostatok fondu k 31.12.2005    99 634 834,43 
             z toho účelovo určené:     83 619 000,00 
  stavebná rekonštrukcia chodníkov Belinského   2 350 000,00 
  revitalizácia Sadu Janka Kráľa    4 926 000,00 
  revitalizácia Chorvátskeho ramena   97 000,00 
  na opravu budovy Gercenova    6 000 000,00 
  rekonštr.zariad.opatrov.služby na Mlynarovičovej ul.  30 000 000,00 
  vybudovanie kontajnerových stojísk   5 000 000,00 
  Stredisko soc.služieb - na rekonštrukciu objektu   627 000,00 
  na opravu pristavanej technickej vybavenosti   4 000 000,00 
  na kapitál. výdavky na projekt "Prepojenie železn.stanice..."  12 607 000,00 
  transfery pre školstvo hradené z rozpočtu MČ   6 762 000,00 
  sociálne zariadenia na Veľkom Draždiaku   571 000,00 
  spolufinancovanie rekonštrukcie Záporožskej ul.   500 000,00 
  na opravy a rekonštr. objektov a areálov ZŠ - MZ/301/28.2.2006 7 656 000,00 
  na opravy a rekonštr. objektov a areálov MŠ - MZ/301/28.2.2006 2 523 000,00 
Disponibilný zostatok     16 015 834,43 
     
Rezervný fond     
Počiatočný stav k 1.1.2005    14 031 496,49 
Tvorba fondu  spolu    23 623 029,81 
v tom:     
  prídel do fondov z finančného usporiadania za r. 2004  2 415 734,30 
  úroky z termínovaných vkladov     324 419,51 
  povinný prídel do RF    20 819 876,00 
  grant fy Orange    28 000,00 
  sponzorské dary    35 000,00 
Čerpanie fondu spolu    28 639 054,82 
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v tom:     
  prevod do rozpočtu na výdavky na správu miestneho úradu  5 150 000,00 
  MŠK Iskra - na údržbu kúpaliska Matador    500 000,00 
  na školy v prírode     107 212,00 
  na kapitálové výdavky SSŠaŠZ na motor. vozidlo  65 007,00 
  na počítačovú sieť SSŠaŠZ    98 532,00 
  na výmenu el. ističov pre MŠ     95 700,00 
  na členské príspevky MČ    27 000,00 
  prevod do príjmov rozpočtu na r. 2005   20 819 876,00 
  KZP na opravu fasády v Cik-cak centre   275 000,00 
  MP VPS na zakúp. multifunkčného zariadenia   120 000,00 
  SSS na rekonštrukciu budovy    657 000,00 
  KD na stavebné úpravy    62 548,00 
  MK  na internetizáciu knižníc    345 000,00 
  prevod úrokov z TV    314 248,82 
  daň z úrokov     1 931,00 
Účtovný zostatok fondu k 31.12.2005   9 015 471,48 
           z toho účelovo určené:    4 153 602,50 
  grant od firmy OMV na lávku    1 000 000,00 
  grant firmy MOL    1 464 993,20 
  finančný dar od firmy SHELL Slovakia   132 186,80 
  KIRA - finančná zábezpeka na Lietavskú   103 583,40 
  zábezpeka na pohreb p. Bartová    12 000,00 
  grant firmy TESCO na okná    250 000,00 
  kolaudačná rata Kanvod    37 839,10 
  grant fy Orange    28 000,00 
  každoročne na školy v prírode    1 000 000,00 
  správa miestneho úradu    30 000,00 
  revitalizácia Chorvátskeho ramena   95 000,00 
Disponibilný zostatok fondu    4 861 868,98 
     
Fond kultúry     
Počiatočný stav fondu k 1.1.2004   19 336,70 
Prídel z finančného usporiadania za rok 2004   100 000,00 
Čerpanie fondu    99 520,50 
Zostatok fondu k 31.12.2005    19 816,20 
     
Fond pre mládež a šport     
Počiatočný stav k 1.1.2005    50 093,32 
Prídel z finančného usporiadania za rok 2004   100 000,00 
Čerpanie fondu    145 000,00 
Zostatok fondu k 31.12.2005    5 093,32 
     
Fond pre rozvoj vzdelávania a školstvo    
Počiatočný stav k 1.1.2005    30 314,20 
Prídel z finančného usporiadania za rok 2004   100 000,00 
Čerpanie fondu    65 000,00 
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Zostatok fondu k 31.12.2005    65 314,20 
     
Fond sociálneho rozvoja     
Počiatočný stav k 1.1.2005    774,80 
Prídel z finančného usporiadania za rok 2004   100 000,00 
Čerpanie fondu    80 000,00 
Zostatok fondu k 31.12.2005    20 774,80 
     
Fond pre potreby zdravotníctva     
Počiatočný stav k 1.1.2005    424,00 
Prídel z finančného usporiadania za rok 2004   100 000,00 
Dobrovoľné príspevky "Nebojte sa Petržalky"   1 200,00 
Čerpanie fondu    78 000,00 
Zostatok fondu k 31.12.2005    23 624,00 
     
Fond odmien     
Počiatočný stav k 1.1.2005    860 900,00 
čerpanie fondu    725 000,00 
Zostatok fondu k 31.12.2005    135 900,00 
     
Konto zelene     
Počiatočný stav k 1.1.2005    2 851 224,43 
príjem - finančná náhrada za výrub stromov   180 856,00 
Zostatok konta k 31.12.2005    3 032 080,43 
     
Fond statickej dopravy     
Počiatočný stav k 1.1.2005    764 273,00 
Prídel z finančného usporiadania za rok 2004   71 725,00 
Prevod do príjmov na výd.na bezbarier.prechody   99 936,50 
Zostatok fondu k 31.12.2005    736 061,50 
z toho účelovo určené na výdavky ŽP   735 000,00 
     
Sociálny fond zamestnancov     
Počiatočný stav fondu k 1.1.2005   49 097,34 
Príjmy fondu    1 053 186,79 
Prídel z finančného usporiadania za rok 2004   350 000,00 
Čerpanie fondu    1 154 220,00 
Zostatok fondu k 31.12.2005    298 064,13 
     
 
 
 

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu 
 

Ku dňu účtovnej závierky mestská časť nemá prijaté žiadne úvery a návratné finančné 
výpomoci. 
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6. Prehľad o poskytnutých zárukách 
 

         Mestská časť v roku 2005 neposkytla žiadne záruky.     
 

7. Pôžičky poskytnuté mestskou časťou 
 

 Mestská časť poskytla z Fondu rozvoja bývania bezúročnú návratnú finančnú výpomoc 
Rímskokatolíckej Cirkvi Farnosti Sv. Rodiny vo výške 7 700 000,- Sk s podmienkou mesačných 
splátok vo výške minimálne 130 000,- Sk a založením  pozemkov Farnosti Sedembolestnej 
Panny Márie v mestskej časti Bratislava-Vajnory ako záruky. Dlžník pravidelne uhrádza 
dohodnutú čiastku. Splátky k 31.12.2005 predstavujú 1 661 500,- Sk, neuhradený zostatok je 
6 038 500,- Sk a v súlade so zmluvou musí byť uhradený do 31.8.2009. 
 

8. Bilancia aktív a pasív, záväzky a pohľadávky 
 

        K 31.12.2005 vykazuje mestská časť aktíva a pasíva vo výške 1 365 018 tis. Sk. Neobežný 
majetok (dlhodobý nehmotný, hmotný a finančný majetok) predstavuje čiastku 1 280 568 tis. 
Sk, obežný majetok (zásoby, pohľadávky, finančný majetok a poskytnuté návratné výpomoce) 
je vo výške 84 450 tis. Sk. Kompletná súvaha tvorí prílohu tohoto materiálu. 
 Záväzky sú v celkovej výške 16 924 477,63 Sk a pohľadávky vo výške 33 543 894,62 
Sk. Oproti roku 2004 výrazne vzrástli záväzky mestskej časti na účte 379-Iné záväzky. Ide 
o záväzok 7 125 tis. Sk voči hlavnému mestu – časť príjmu na dani z nehnuteľností za rok 2005 
patriaci hl. mestu a odvedený až v roku 2006. Všetky záväzky sú do lehoty splatnosti.  
 
Naopak pohľadávky poklesli oproti predchádzajúcemu obdobiu o 552 309 tis. Sk a to z dôvodu 
zmeny účtovania majetku prenajatému spol. C-term, s r.o. z pohľadávok na dlhodobý hmotný 
majetok.  
 

Členenie záväzkov:                                            rok 2004   rok 2005 
Účet                                                                            Sk                              Sk 
321 Dodávatelia                                                         2 014 684,40  690 713,40 
325 Ostatné záväzky                     11 562,23      8 376,90 
331 Zamestnanci                                                          0   0 
336 Zúčtovanie s inštit. soc. a zdrav. zab.                 2 869 269,-               2 628 809,- 
342 Ostatné priame dane                                905 960,-               1 165 359,- 
348 Dotácie a ostatné zúčtovania             0          856,42 
368 Záväzky voči účastníkom združení                  -1 000 000,-                              0 
379 Iné záväzky                                                        4 141 953,80           11 211 266,38 
952 Záväzky zo sociálneho fondu  49 097,34  298 064,13               
954 Záväzky z prenájmu (lízing)             1 281 863,70   921 032,40  
 

Záväzky spolu                                            10 274 390,47      16 924 477,63 
 
 
Členenie pohľadávok:                            rok 2004   rok 2005 
Účet                                                                                Sk                         Sk 
314 Poskytnuté prevádzkové preddavky              134 249,60     154 700,- 
315 a 318 
Pohľad. za rozp. príjmy daňové a nedaňové             33 253 415,99    33 351 915,52 
        v tom:  
       Nájomné za pozemky                            5 869 495,23      6 073 487,71 
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       Nájomné za objekty a nebytové priestory           1 953 099,59      1 656 025,34 
       Pokuty, dobropisy                                                3 031 539,66  2 815 705,56 
       Daň z nehnuteľností                                           17 729 034,81    18 544 773,21 
       Miestna daň za psa                                               1 010 245,-      1 031 220,- 
           „               za užívanie verej. priestranstva        249 270,-         266 339,- 
           „               za predajné automaty             0          - 6 052,-    
       Poplatok z predaja alk.náp.a tab.výr.        3 205 256,70  2 953 572,70 
           „         zo vstupného                              209 885,-           21 254,- 
           „         za užívanie bytu na iné účely                     - 4 410,-          - 4 410,- 
335 Pohľadávky voči zamestnancom                               29 973,80          37 279,10 
348  Dotácie a ostatné zúčtovania        29 326,12                   0  
378 Iné pohľadávky                                                 552 406 263,70                   0 
       v tom: 
       Prenajatý majetok C-termu                               552 406 263,70 
 

 

Pohľadávky spolu                                      585 853 229,21       33 543 894,62 
      

Daňové pohľadávky na dani z nehnuteľností predstavovali k 31.12.2005 čiastku 18 545 
tis. Sk. Od 1.1.2006 prešla správa tejto dane na hlavné mesto a pohľadávky sú predmetom 
delimitácie. Na základe delimitačného protokolu budú odúčtované z pohľadávok mestskej časti 
a prevedené na hl. mesto SR Bratislavy.  

 

Pohľadávky na zrušenom poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových 
výrobkov poklesli oproti roku 2004 o 252 tis. Sk na čiastku 2 953 tis. Sk. Tieto pohľadávky boli  
odstúpené na vymáhanie súdnemu exekútorovi. 
 

          Pohľadávky na nájomnom za pozemky boli k 31.12.2005 vo výške 6 073 tis. Sk, čo je 
oproti roku 2004 nárast o 204 tis. Sk. Väčšinou ide o staršie prípady vymáhané súdnou cestou. 
Najväčšími dlžníkmi sú:  
- INSTA  Investment  s.r.o. (zmluva z roku 1996). Na nájomcu bola podaná žaloba. Rozsudok 
na úhradu dĺžnej sumy nájomného s príslušenstvom nadobudol právoplatnosť dňom 28.11.2000. 
Nájomca požiadal o zápočet pohľadávky vecným plnením (byt). Miestne zastupiteľstvo žiadosť 
nájomcu prerokovalo a uznesením č.140/2000 neschválilo úhradu pohľadávky vecným plnením. 
Prípad je toho času riešený v konkurznom konaní. 
-  AUTOMARKET- Robert Stanko, (zmluva zo dňa 13.03.1995) – pohľadávka je splácaná na 
základe dohody o úhrade nedoplatku nájomného.   
- H a M, s.r.o. (zmluva 09.02.1994) - na nájomcu M, s.r.o., Žiharec (zmena obchodného mena 
od 17.03.1998) bola v roku 2001 podaná žaloba. Súd rozhodol v prospech  mestskej  časti. 
V súčasnosti prebieha exekučné konanie.  
- AUTOCENTER, s.r.o. (zmluva zo dňa 2.06.1993) – bolo vydané súdne rozhodnutie. 
V súčasnosti prebieha exekučné konanie.  
 

           Pohľadávky na nájomnom za objekty a nebytové priestory boli k 31.12.2005 vo výške 
1 656  tis. Sk a týkajú sa predovšetkým spoločnosti WALO s.r.o. (zmluva č.73-93 zo dňa 
29.09.1993). Zmluva bola ukončená a na nájomcu bola v roku 1995 podaná žaloba na 
Obvodnom súde Bratislava II. Rozsudkom súdu bolo vyhovené návrhu mestskej časti na úhradu 
pohľadávky, rozsudok nadobudol právoplatnosť dňom 07.01.2003. Nájomca spol. WALO, s.r.o. 
dlžnú sumu  nájomného a 22% úrok z omeškania úhrady nájomného v zmysle rozsudku 
nezaplatil, výzvy sa nepodarilo doručiť(podľa doručenky adresát neznámy, odsťahovaný) a 
preto bude vec odovzdaná  exekútorovi.      
           Pohľadávky z pokút a dobropisov boli vo výške 2 816 tis. Sk. Dlžníci boli opätovne 
vyzvaní k úhrade, nasledovať bude exekučné konanie.   
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9. Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti  
 
 
 

 Príjmy                                       Sk  639 825 445,54 

 Výdavky                                   Sk  601 547 924,49 
          _____________________________________________________________________________ 

 Prebytok hospodárenia           Sk   38 277 521,05 

 
 
 
 Stavy účtov mestskej časti k 31.12.2005 :   
 
                                      

 Základný bežný účet:  Sk  41 975 318,24 
 Účet „Matrika“  Sk              726,85 
 Účet „Školstvo“  Sk           4 157,29 
 Účet „ZOS“  Sk                45,56 
 Účet „Stavebný poriadok“  Sk        1 000,- 
 Účet „ŠFRB“  Sk           141,35 
 Účet SJK – ŠR  Sk    3 970 091,46 
 Účet SJK - PHARE  Sk              145,87 
 Fond rozvoja bývania                    Sk  91 135 879,- 
 Chorvátske rameno  Sk    8 498 372,27 
 Petržalské korzo  Sk              583,16   
  Rezervný fond                                     Sk    9 015 471,48  
  Fond pre mládež a šport                            Sk           5 093,32    
  Fond kultúry                              Sk         19 816,20  
  Fond pre rozvoj vzdelávania a školstvo    Sk         65 314,20   
  Fond sociálneho rozvoja                            Sk         20 774,80  
  Fond pre potreby zdravotníctva                 Sk         23 624,-  
  Konto zelene                                   Sk    3 032 080,43  
  Fond statickej dopravy                              Sk       736 061,50    
  Fond odmien miestneho úradu                  Sk       135 900,-   
  Účet osobitných prostriedkov                   Sk    7 373 217,- 
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III. Finan čné usporiadanie za rok 2005     
 

1.  Návrh prerozdelenia prebytku hospodárenia: 
 

Mestská časť Bratislava-Petržalka dosiahla k 31.12.2005 prebytok hospodárenia vo výške 
38 277 521,05 Sk.  

Tento navrhujeme vysporiadať nasledovne: 
 

1. Povinný prevod do rozpočtu roku 2006     3 980 210,90 Sk 
- nedočerpaná dotácia zo ŠR za rok 2005- štipendiá         1 200,- Sk   
- nedočerpaná dotácia zo ŠR na revitaliz. Sadu J. Kráľa 3 958 010,90 Sk 
- nečerpané účelové granty poskytnuté na rok 2006                  21 000,- Sk            

2. Prídel do Rezervného fondu     8 709 763,15 Sk 
3. Prídel do Fondu statickej dopravy                   426 547,-  Sk  
4. Prídely do ostatných mimorozpočtových fondov 

- Fond pre mládež a šport                                                              100 000,-  Sk 
- Fond kultúry                                                                                100 000,-  Sk 
- Fond sociálneho rozvoja                                                              100 000,-  Sk 
- Fond pre potreby zdravotníctva                                                   100 000,-  Sk 
- Fond pre rozvoj vzdelávania a školstvo                                       100 000,-  Sk 

5.  Prídel do Sociálneho fondu zamestnancov                                      150 000,-  Sk 
6.  Prevod do príjmov rozpočtu mestskej časti na rok 2006  21 980 000,- Sk 

-  schválený prevod do príjmov /MZ 20.12.2005/  15 000 000,- Sk  
- výpadok príjmov zo správnych poplatkov/výh.prístr./    6 980 000,- Sk 

7. Zvýšenie rozpočtu mestskej časti na rok 2006    2 531 000,- Sk 
- správa miestneho úradu        2 181 000,- Sk 
- kapit. výdavky na zakúpenie úradnej tabule MČB-P       150 000,- Sk 
- Evanjelický cirkevný zbor a.v.          200 000,- Sk  

 
 
V roku 2005 neboli dočerpané dotácie zo ŠR na štipendium pre deti v sociálnej núdzi vo 

výške 1 200,- Sk a dotácia zo ŠR na revitalizáciu Sadu Janka Kráľa v čiastke 3 958 010,90 Sk. 
Tieto dotácie musia byť dočerpané v roku 2006 na určený účel a nemôžu byť predmetom 
prerozdelenia do fondov mestskej časti.  

V decembri 2005 boli mestskej časti poskytnuté granty vo výške 21 000,- Sk na konkrétne 
kultúrne akcie konané v roku 2006 (Fašiangová zábava, Dni Petržalky). O tieto finančné 
prostriedky budú navýšené výdavky na školstvo, kultúru a šport.     
 

Povinný prídel do Rezervného fondu z prebytku hospodárenia musí byť v zmysle zákona 
minimálne 10 % prebytku, navrhovaná čiastka 8 709 763,15 Sk spĺňa túto povinnosť. 

Fond statickej dopravy bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 8.2.2000. Ako jeden zo 
zdrojov fondu boli schválené i príjmy mestskej časti z vyhradeného parkovania na parkoviskách 
komunikácií III. a IV. triedy. Za rok 2005 boli príjmy z vyhradeného parkovania vyinkasované 
v celkovej výške 426 547,- Sk a táto čiastka je navrhnutá ako prídel do fondu.  

Prídely do ostatných mimorozpočtových fondov sú navrhované v jednotnej výške 100 000,-
 Sk. 

Navrhovaný prídel do Sociálneho fondu zamestnancov je príspevok na ochranu zdravia 
zamestnancov miestneho úradu. 

Prevod do príjmov rozpočtu mestskej časti na rok 2006 v čiastke 21 980 000,- Sk tvorí 
prevod 15 mil. Sk schválený uznesením MZ č. 271 zo dňa 20.12.2005 a náhrada výpadku 
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príjmov schválených v rozpočte na rok 2006 – správnych poplatkov za výherné hracie prístroje 
vo výške 6 980 000,- Sk, ktoré sú od roku 2006 príjmom hlavného mesta.  
Ďalšie zvýšenie rozpočtu mestskej časti na rok 2006 je navrhované vo výške 2 531 000,- Sk. 

Sú to výdavky na správu miestneho úradu, kapitálové výdavky na zakúpenie úradnej tabule 
MČB-P a kapitálový transfer pre Evanjelickú cirkev a.v. Petržalka na rekonštrukciu schodiska 
do kostola (požiadavka z roku 2005). 

Zvýšenie výdavkov na správu miestneho úradu navrhujeme z požadovaných 8 370 tis. Sk  
iba 2 181 000,- Sk. Predstavuje to úhradu zvýšených výdavkov na novonadobudnuté 8. a 9. 
poschodie prevádzkovej budovy mestskej časti.  Tieto práce boli realizované v roku 2005, ale 
z dôvodu zverenia uvedených dvoch poschodí hlavným mestom až v roku 2006, neboli 
uhradené v roku 2005 a zaťažujú rozpočet výdavkov 2006. Ide o výdavky: 
-  opláštenie (utesnenie okien proti zatekaniu) 1 457 tis. Sk, 
-  termostaty (vyregulovanie kúrenia) 194 tis. Sk, 
- protipožiarne bezpečnostné dvere 260 tis. Sk. 
Ďalej z dôvodu sťahovania oddelení miestneho úradu, čo je spojené s maľovaním, výmenou 
podlahovej kritiny a opotrebovaných parapetných dosiek (uvedné práce boli prevedené na 6. 
poschodí, 3. poschodí a čiastočne na 1. poschodí), boli vynaložené výdavky v čiastke 270 tis Sk.  

Požiadavky oddelení miestneho úradu, ktorým pri zostavovaní rozpočtu na rok 2006 boli 
najvyššou mierou krátené rozpočty výdavkov, nepostačujú schválené finančné prostriedky. Ich 
požiadavky sú oveľa vyššie. Do návrhu sa nedostalo zvýšenie výdavkov na opravu a údržbu 
komunikácií a chodníkov, ktoré žiadalo oddelenie technických činností vo výške 9 295 tis. Sk, 
zvýšenie výdavkov na životné prostredie (5 553 tis. Sk). Časť najnutnejších nepokrytých 
výdavkov bude môcť byť riešená v priehehu roka zo zdrojov Rezervného fondu mestskej časti 
po predložení materiálu v septembri 2006, keď bude mestská časť poznať vývoj v hospodárení 
za 7 mesiacov. Riešenie havarijných stavov bude posudzované individuálne podľa možností 
a potreby.  
 
 

2. Finančné usporiadanie s príspevkovými organizáciami 
mestskej časti: 

 

 Mestská časť Bratislava-Petržalka bola v roku 2005 zriaďovateľom dvoch príspevkových 
organizácií: Bytového podniku Petržalka a Miestneho podniku verejno-prospešných služieb 
Petržalka. 
 Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií, stavy ich fondov, záväzkov 
a pohľadávok a návrhy finančných usporiadaní sú nasledovné: 
 
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 
 

Náklady                                          Sk 31 410 698,58 
Výnosy                                                 Sk 31 461 771,52 
Zisk                                                      Sk        51 072,94 
 

Vykázaný zisk vo výške 51 072,94 Sk navrhujeme ponechať organizácii ako prídel do jej 
Rezervného fondu.  

V roku 2005 miestne zastupiteľstvo schválilo  pre podnik kapitálový transfer 48 836,- Sk 
na dokúpenie blatníkov na malotraktor Solaris. Skutočne vyčerpané bolo 40 045,- Sk. 
Nevyčerpaný rozdiel vo výške 8 791,- Sk organizácia žiada ponechať na dofinancovanie 
obstarania multifunkčného zariadenia BELOS, ktorého cena bola vyššia ako poskytnutý účelový 
transfer na jeho zakúpenie. 
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Zostatky fondov a stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2005 sú nasledovné: 
⇒  rezervný fond                                                 Sk         238 076,37 
⇒  fond reprodukcie investičného majetku     Sk      1 632 644,91 
⇒  fond dlhodobého majetku                        Sk    58 766 112,07 
⇒  sociálny fond                                             Sk           20 990,40 
⇒  záväzky                                             Sk      2 472 525,30 
⇒  pohľadávky                                             Sk      1 433 837,58 
 
 

Bytový podnik Petržalka, m.p. 
 

Náklady                                          Sk      86 606 092,11 
Výnosy                                           Sk      86 694 701,21 
Zisk                                                Sk             88 609,10 
 

 Dosiahnutý zisk vo výške 88 609,10 Sk navrhujeme ponechať organizácii ako 
prídel do jej Rezervného fondu.  

 
Zostatky fondov a stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2005 sú nasledovné: 
⇒  rezervný fond                                           Sk          13 111 641,52  
⇒  fond reprodukcie investičného majetku   Sk          74 765 848,81    
⇒  fond dlhodobého majetku                       Sk        271 232 775,05  
⇒  sociálny fond                                           Sk                36 529,92 
⇒  záväzky                                                Sk          60 959 684,49 
⇒ pohľadávky                                              Sk        134 771 203,16 
 

Komentár k uvedeným ukazovateľom je rozpísaný v dielčich materiáloch príspevkových 
organizácií, ktoré tvoria prílohu tohoto materiálu. 
 

 


