Petržalka má z vlaňajšieho rozpočtu prebytok vyše 700.000 eur
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Bratislava (TASR) - Petržalskí miestni poslanci dnes schválili celoročné rozpočtové hospodárenie
mestskej časti za rok 2012, aj jej záverečný účet. Celkové príjmy za minulý rok dosiahli 25,1 milióna
eur, celkové výdavky 24,4 milióna eur. Samospráva tak dosiahla prebytok vo výške 708.440 eur, ktorý
takmer celý smeruje do rezervného fondu, jeho použitie sa bude riešiť neskôr. Najväčší objem
bežných príjmov do pokladnice mestskej časti prichádza vďaka daniam, najmä podielu samosprávy na
dani z príjmov fyzických osôb, a to takmer 7,5 milióna eur. Podiel na dani z nehnuteľností v správe
hlavného mesta vygeneroval príjem na úrovni vyše 4,8 milióna eur. Spolu s miestnymi daňami a
podielom na poplatku za komunálny odpad mala petržalská samospráva príjem z daní na úrovni vyše
13,6 milióna eur.
Za nedaňové príjmy, v ktorých sú zahrnuté napríklad príjmy z prenájmu majetku, získala mestská
časť 3,3 milióna eur, čo predstavuje plnenie na vyše 104 percent. Od rozpočtových organizácií prijala
takmer 1,2 milióna eur a z grantov a transferov viac než 6,2 milióna eur. Rozpočet celkových príjmov
bol k 31. decembru naplnený na 99,76 percent.
Na strane bežných výdavkov najväčší objem financií smeroval do oblasti vzdelávania, a to vyše
11,5 milióna eur, čo je takmer polovica bežných výdavkov mestskej časti. Program zahŕňa všetky
výdavky na činnosti dvanástich základných a materských škôl v pôsobnosti mestskej časti, úhradu
úrokov z úveru, ktorým mestská časť riešila rekonštrukciu školských budov a tiež napríklad na projekt
'Program celoživotného vzdelávania Comenius Regio - partnerstvá'.
Náklady na moderný miestny úrad si vyžiadali 4,1 milióna eur, na údržbu zelených plôch,
odvádzanie vôd z miestnych komunikácií a chodníkov či údržbu detských ihrísk išlo 2,3 milióna eur. Z
minuloročného rozpočtu mestskej časti sa použili tri percentá finančných zdrojov, teda vyše 640.000
eur, na činnosť starostu, poslancov či na výdavky na zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Bežné
výdavky boli rozpočtované vo výške 24,2 milióna eur, čerpané boli vo výške takmer 23,7 milióna eur,
teda 97,74 percent.

