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Stanovisko

Miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto na roky 2012 až 2014

V súlade s § 18f, ods. 1 pís. cl, zákona 369/1990 Zb o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisova čl. 32, ods. 5, pís. al, Štatútu hl. m. SR Bratislavy, predkladám
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto /MČ B-NMI stanovisko
k návrhu programového rozpočtu MČ B-NM na roky 2012 až 2014.

Návrh rozpočtu som posudzoval z hľadiska súladu so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, najmä:

zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov,
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov,
zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov,

a ostatnými súvisiacimi právnymi normami a platnými všeobecne záväznými nariadeniami
mestskej časti, ako sú:

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady,
VZN o správnych poplatkoch,
zásady rozpočtového hospodárenia a iné

Na základe preštudovania uvedeného návrhu ajeho posúdenia konštatujem:

II Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s § 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ako programový rozpočet
na obdobie troch rokov, t.j. roky 2012, 2013 a 2014, ktorý rešpektuje rozpočtovú
klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. MFI010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje
druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtu v znení neskorších predpisov
a je spracovaný v súlade s" Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na
roky 2011 až 2013", č.j. MF/1033412010 - 411, uverejnenej vo Finančnom spravodajcovi
č.2/2010.

21 Návrh rozpočtu dodržuje hlavnú zásadu pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie
vyrovnaného rozpočtu s predpokladanými príjmami a výdavkami vo výške
18.522.480,- €. Bežný rozpočet je navrhovaný vobjeme 14.702.200,- € a kapitálový
rozpočet v objeme 3.820.280,- €.

31 Pri návrhu rozpočtu bežných príjmov vo výške 14.702.200,- € poslanci prijali
konzervatívny prístup k predpokladaným príjmom z dane fyzických osôb, stanovených
štátnym rozpočtom a z neho vychádzajúceho návrhu rozpočtu hl. m. SR Bratislavy, a to



vo výške 4.610.000,- €. V oblasti výberu dane z nehnuteľností sa predpokladá mierny
nárast výberu, čo predstavuje príjem vo výške 2.703.672,- €. Pri výbere domácich daní
a ostatných zdrojov príjmov sa v návrhu rozpočtu vychádza z úrovne skutočného výberu
za rok 2011.

41 Voblasti príjmov z podnikania a vlastníctva majetku sa predpokladá mierny nárast
0249.091,- €, na sumu 1.449.091,- €, a to zapojením prenájmov školských budov
a priestorov škôl na príjmovú časť rozpočtu mestskej časti.

51 Voblasti iných nedaňových príjmov je rozpočet navýšený o 77.209,- €, na čiastku
242.000,- €, a to z dôvodu príjmu z náhrad z poistenia ZŠ s MŠ, ktoré sú rozpočtované
podľa skutočnosti roku 2011.

61 V oblasti bežných a všeobecných grantov a transferov návrh rozpočtu vychádza
z podkladov schváleného štátneho rozpočtu SR a predpokladov jeho rozpracovania

jednotlivými ministerstvami na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy.

71 V oblasti "Kapitálových príjmov" sa predpokladá získanie prijmov vo výške 2.395.509,- €,
a to z predaja pozemkov, budov a bytových priestorov vo výške 346.750,- € a z grantov
a transferov vo výške 2.048.759,- €. Kapitálové príjmy sú doplnené prevodom
z rezervného fondu vo výške 1.424.771,- €.

81 V oblasti "Bežných výdavkov" došlo oproti rozpočtu roku 2011 k navýšeniu 0424.620,- €
na 14.702.200,- €. K navýšeniu došlo primerane vo všetkých rozpočtovaných položkách.

91 Bežné výdavky sú navýšené v programe "Všeobecné verejné služby" o 129.966,- €, a to
hlavne z dôvodu transparentného zabezpečenia verejného obstarávania v oblasti dodania
tovaru, stavebných prác a služieb, ako aj povinného poistenia majetku.

101 V programe "Bývanie a občianska vybavenost'" v položke "Správa bytov a nebytových
priestorov" došlo k navýšeniu o 190.180,- €, a to z dôvodu organizačných zmien na MÚ
B-NM, kde po zrušení oddelenia vnútornej správy prešli kompetencie na oddelenie správy
bytov a nebytových priestorov.

11/ V programe "Sociálne zabezpečenie" došlo k navýšeniu o 29.694,- € z dôvodu
zabezpečenia úhrad nákladov, súvisiacich s interiérovým vybavením klubov dôchodcov,
ako aj s ich zvýšenými nákladmi na prevádzku a činnosť .

121 V oblasti "Kapitálových výdavkov" sa predpokladá čerpanie vo výške 3.820.280,- €.
Zvýšenie sa predpokladá hlavne v programe "Ekonomická oblast'" v položke "Výstavba",
v ktorej sú navrhnuté rekonštrukcie viacerých objektov vyžadujúcich nutné opravy, ako aj
finančné prostriedky nutné na revitalizáciu verejných priestranstiev, v ktorých sa
predpokladá spolufinancovanie z Európskych fondov.

131 V programe "Ochrana životného prostredia" sa predpokladá modernizácia strojového
parku EKO - podniku VPS v sume 390.082,- €, financovaných z Envirofondu so
spoluúčasťou mestskej časti vo výške 5% nákladov.



14/ V programe "Bývanie a občianska vybavenosť" sa predpokladá čerpanie vo výške
506.228,- €, a to hlavne na zabezpečenie projektovej dokumentácie, potrebnej
k rekonštrukcii škôl a ciest III. a IV. kategórie a revitalizácii verejných priestranstiev.

15/ V návrhu rozpočtu MČ sú zapracované aj návrhy rozpočtov rozpočtových organizácií,
a to EKO - podniku VPS, kde sa predpokladá navýšenie výdavkov o 117.604,- € oproti
roku 2011, Strediska kultúry, s navýšením o 32.000,- € oproti roku 2011 a Knižnice,
s rovnakým rozpočtom ako v roku 2011. Rozpočet 8 Základných škôl s materskými
školami je navýšený z dôvodu zaškolenia väčšieho počtu detí. Ich financovanie je
zabezpečené z dvoch zdrojov, a to transferom na prenesené kompetencie zo štátneho
rozpočtu, ktorým sa financujú základné školy a transferom z rozpočtu MČ, ktorým sa
zabezpečuje financovanie školských jedální, školských klubov detí a materských škôl.
Výška transferu zo štátneho rozpočtu je daná rozpisom ministerstva školstva na prenesený
výkon štátnej správy, a to stanovením normatívu na žiaka základnej školy.

16/ Návrh rozpočtu bol prerokovaný na zasadnutiach odborných komisií miestneho
zastupiteľstva a dvakrát v miestnej rade. Pripomienky a návrhy z komisií boli zapracované
do návrhu rozpočtu, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí miestnej rady MČ B-NM dňa
20.12.2011. Výsledný návrh rozpočtu bude predložený na rokovanie Miestneho
zastupiteľstva MČ B-NM dňa 12.1.2012.

17/ Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2012 zodpovedá príslušným predpisom, je zostavený
podl'a predpísanej rozpočtovej klasifikácie a splňa predpísanú štruktúru.

18/ Návrh rozpočtu na rok 2012 bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej
tabuli a na webovej stránke miestneho úradu.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam a dobre spracovanému materiálu odporúčam
poslancom Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

schváliť

návrh rozpočtu podľa predloženého návrhu

JJ--
V Bratislave, dňa 22.12.2011 Ing. Ján Dubravec

miestny kontrolór


