Petržalka bude ďalší rok hospodáriť s takmer 30-miliónovým rozpočtom
(10.12.2013; www.teraz.sk; s. -; TASR)

Návrh rozpočtu Petržalky je zostavený ako vyrovnaný vo výške 29,8 milióna eur. Bežný rozpočet
je naplánovaný ako prebytkový, kapitálový naopak ako schodkový.
Bratislava 10. decembra (TASR) - S takmer 30-miliónovým rozpočtom bude v ďalšom roku
hospodáriť najväčšia bratislavská mestská časť Petržalka. Na poslednom tohtoročnom rokovaní
miestneho zastupiteľstva to dnes schválili petržalskí poslanci. Finančne najrozsiahlejším projektom v
budúcom roku bude výstavba plavárne za takmer tri milióny eur.
Návrh rozpočtu Petržalky je zostavený ako vyrovnaný vo výške 29,8 milióna eur. Bežný rozpočet
je naplánovaný ako prebytkový, kapitálový naopak ako schodkový. Deficit by však mal vykryť prebytok
bežného rozpočtu a úver spolu s mimorozpočtovými peňažnými fondmi mestskej časti.
Najviac peňazí získa petržalská samospráva tradične z daní, a to 14,74 milióna eur.
Najvýznamnejšou príjmovou položkou je pritom podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb, ktorý
je očakávaný v sume 8,4 milióna eur, čo je o tri percentná viac ako tento rok. Z podielu na dani z
nehnuteľností by malo ísť do kasy mestskej časti asi 5 miliónov eur, za komunálny odpad zase
728.000 eur. Tieto dane spravuje hlavné mesto a mestským častiam prerozdeľuje časť z ich výberu
podľa koeficientu stanoveného štatútom. Z miestnych daní, teda dane za psa, vyhradené parkovanie
či automaty, ktorých sadzby určuje Petržalka vo svojom všeobecne záväznom nariadení, by mala
mestská časť získať 594.700 eur.
Zvyšok príjmov tvoria nedaňové príjmy, napríklad z prenájmu pozemkov a budov v sume vyše 3
milióny eur či grantov a transferov rozpočtovaných na 5,8 milióna eura. Do rozpočtu mestskej časti sa
zarátavajú aj príjmy 15 rozpočtových organizácií v predpokladanej výške asi 1,3 milióna eur. Bežné
príjmy tvoria 84 percent všetkých príjmov, ďalšie dve percentá tvoria kapitálové príjmy, napríklad z
predaja pozemkov v správe mestskej časti, zvyšok prinesú finančné operácie (14 percent). Asi
polovicu z nich tvorí úver na výstavbu plavárne a dokončenie rekonštrukcie Domu kultúry Zrkadlový
háj.
Najviac mestská časť budúci rok v rámci bežných výdavkov minie na vzdelávanie, a to asi 6,9
milióna eur. Na podporu verejnej správy pôjde podľa rozpočtu 4,6 milióna eur, do oblasti sociálnych
služieb asi 2 milióny eur a životného prostredia 1,2 milióna eur.
Petržalka plánuje budúci rok investovať 4,8 milióna eur. Okrem plavárne a Zrkadlového hája sa
bude pokračovať v rekonštrukcii školských budov, v opravách a revitalizácii športovísk pre staršiu
mládež (250.000 eur) a plánuje sa tiež vybudovať nový areál voľnočasových aktivít za 300.000 eur. V
rozpočte sú zahrnuté aj výdavky na revitalizáciu Námestia hraničiarov, výstavbu nových chodníkov a
cyklotrás, vybudovanie nových kontajnerových stanovíšť či na výmenu fontánok v Sade Janka Kráľa.

