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N á v r h    u z n e s e n i a

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

schvaľuje

1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2018 takto:

Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške    249 819,43  EUR.

EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
 111003  41  0024  Daň z príjmov fyzických osôb  249 819,43

Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške
249 819,43  EUR.

EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
 454001  46  0024  Prevod z Rezervného fondu  249 819,43

2. Použitie prostriedkov Rezervného fondu na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli
v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2017, vo výške 249 819,43 EUR,  a to v zmysle
ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- bez pripomienok

- s pripomienkami



D ô v o d o v á    s p r á v a

         V súlade s ustanovením § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy môže obec na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky
rezervného fondu aj na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich
rozpočtových rokoch, maximálne v sume prebytku bežného rozpočtu vykázaného za rozpočtový
rok.

        Mestská časť mala účtovný prebytok bežného rozpočtu za rok 2017  vo výške  289 896,03
EUR, po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho
rozpočtu , z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu bol reálny prebytok
bežného rozpočtu vo výške 249 819,43 EUR.

         Vzhľadom na to, že príjem z dane z príjmov fyzických osôb nedosiahne očakávanú výšku
a bežné výdaje sú rozpočtované na maximálne úspornej úrovni, navrhujeme použiť prostriedky
Rezervného fondu na úhradu záväzkov z roku 2017 vo výške 249 819,43   EUR.

         Ako dôvod na predloženie tohto návrhu uvádzame:

         Každoročne sa koncom roku predkladá do Mestského zastupiteľstva materiál, ktorým sa
schvaľujú percentuálne podiely mestských častí a návrh  na určenie príspevku malým mestským
častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy na nasledujúci rok. V roku 2017 však
predložený návrh primátorom poslanci mestského zastupiteľstva neschválili a predložili vlastný
návrh, ktorý v konečnom dôsledku znamenal pre niektoré mestské časti Bratislavy vyšší príjem
a pre iné nižší príjem ako návrh predložený primátorom, ktorý bol v súlade s doterajšom praxou
a schváleným Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy. Každoročne sa schvaľovali v mestskom
zastupiteľstve na nasledujúci rok percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR
Bratislavy pre daň z nehnuteľností a pre daň z príjmu fyzických osôb spoločným percentom
a určila sa výška solidarity -  príspevok malým mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy
vo výške podľa aktuálne platného Štatútu hlavného mesta z celkovej sumy pre mestské časti
hlavného mesta SR Bratislavy. Schválený bol však návrh predložený skupinou poslancov
mestského zastupiteľstva, podľa ktorého  sa stanovilo samostatne  percento  pre daň
z nehnuteľností a samostatne percento pre daň z príjmu fyzických osôb. V prípade niektorých
mestských častí to v konečnom dôsledku znamenalo navýšenie príjmov oproti návrhu
predloženom primátorom  hlavného mesta  a pre iné mestské časti naopak nižšie príjmy ako
v prípade návrhu  predloženom primátorom. Naša mestská časť patrí medzi tie mestské časti,
ktorej to od začiatku roku 2018 spôsobilo problémy a pretrvávajú doteraz. Napríklad v roku 2017
sme dostali za prvé dva mesiace výnos daní vo výške 1 403 185 EUR a v roku 2018 sme za to
isté obdobie dostali 1 236 306 EUR. To znamená, že za prvé dva mesiace sme pri náraste
výdavkov  (v súlade so zákonom nárast miezd o 4,8 % a s tým spojených odvodov nielen
zamestnancom miestneho úradu, ale aj našich organizácií, z čoho vyplýva zvýšenie príspevku pre
EKO – podnik, zvýšenie dotácií na originálne kompetencie ZŠ s MŠ a pod.)  dostali výnos nižší
o 166 879 EUR.
Riešilo sa to vypožičaním finančných prostriedkov  z iných „účtov“. Tie však treba vrátiť.
A tak  schválenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1007/2017, ktorým sa schválil zvlášť
percentuálny podiel pre daň z nehnuteľností a zvlášť pre podielové  dane z príjmov fyzických



osôb, pričom mestskí poslanci vo svojom návrhu  zobrali za základ pre jednotlivé mestské časti
rozpočtovanú čiastku  dane z nehnuteľností z návrhu predloženého primátorom a vypočítali
percento z celkovej rozpočtovanej čiastky tejto dane a ten istý postup uplatnili i pri výpočte
percenta pre daň z príjmov fyzických osôb.

Pre našu mestskú časť to znamená:
daň z nehnuteľností: 4 953 902,09 : 316 000 = 15,6769 % (nárast % oproti návrhu primátora
o 4,4869 % , pričom nárast dane oproti roku 2017 bol v pôvodnom rozpočte 100 000 EUR )
daň z príjmov: 5 997 194,24 : 662 816,01 = 9,0481 % (pokles % oproti návrhu primátora
o 2,1419 %, pričom nárast dane oproti roku 2017 bol v pôvodnom rozpočte 8 436 944 EUR)
Problém je v tom, že nie je predpoklad, že by výber dane z nehnuteľností bol vyšší, ako je
uvedené v percentuálnych podieloch, a teda  nie je možné predpokladať, že by výnos tejto dane
bol pre mestskú časť vyšší, ako je uvedené v schválenom uznesení mestského zastupiteľstva. Iné
je to pri dani z príjmov fyzických osôb. V tomto prípade  oznamuje ZMOS priebežne, že plnenie
dane z príjmov bude cca o 7 – 10 % vyššie, ako bolo v štátnom  rozpočte uvedené. Ale to
znamená, že pokles percenta na dani z príjmov bude mať pre mestskú časť negatívny dopad,
pretože časť výnosu nad  rozpočet schválený pre našu mestskú časť nám bude prepočítavaná
nižším percentom, a teda v skutočnosti dostaneme výnos z dane z príjmov v menšom objeme,
ako keby bolo schválené uznesenie predložené v návrhu primátora.

         Uznesenie schválené v mestskom zastupiteľstve, ktoré predložili na rokovanie mestskí
poslanci, teda pre našu mestskú časť znamená, že ak by sa naplnili výnosy v takej výške, ako je
schválené, rozdiel by v prípade plnenia na základe schváleného uznesenia a návrhu primátora
nebol badateľný. Ak však daň z nehnuteľností  by sa plnila podľa predpokladu z uznesenia
mestského zastupiteľstva č. 1007/2017  a daň z príjmov celkovo s vyšším výnosom, menší
percentuálny podiel pri tejto dani pre našu mestskú časť by znamenal, že dostaneme spolu výnos
na daniach nižší, ako v prípade primátorovho návrhu.

          Rozpočtovaný je spolu výnos vo výške 10 951 096 EUR, pričom vlani bol skutočný výnos
10 300 873 EUR. A to je ešte pre nás plus, že sa schválil materiál, podľa ktorého bude solidaritu
znášať hlavné mesto. Rozpočtovaný rozdiel 651 tis. EUR  by však určite nepokryl rozpočtované
výdavky. Je zrejmé, ak sa nič nestane, že naša mestská časť by mala dostať viac ako  10 951 096
EUR ( vypočítaná suma v cit. uznesení), ale aj tak to nie je dostatočné pre pokrytie všetkých
výdavkov bežného rozpočtu a vrátenie všetkých dlžných finančných prostriedkov a prostriedkov,
ktoré je v súlade s uznesením Záverečného účtu potrebné vrátiť do Rezervného fondu.

         Preto navrhovaný materiál pomôže aspoň čiastočne riešiť problém. Inak pristupujeme
i k hľadaniu ďalších riešení, aby mestská časť urobila maximum pre zabezpečenie jej úloh.


