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Odborné stanovisko 
k Návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2016 

s výhľadom na roky 2017 a 2018 
 
 

 

V zmysle § 18f, ods.1, písmeno c) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
predkladám  stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti, ktorý je základom jej  finančného 
hospodárenia a vyjadruje ekonomickú samostatnosť miestnej samosprávy. 
 
Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves  bolo spracované na 
základe predloženého Návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2016 
s výhľadom na roky 2017 a 2018, ktorý sa predkladá na rokovanie  Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Bratislava - Karlova dňa 21.12.2015.    
 
 

A. 
Východiská spracovania odborného stanoviska 

 
Pri spracovaní stanoviska som vychádzala  z posúdenia predloženého návrhu z hľadiska 
zákonnosti ako aj z hľadiska metodickej správnosti jeho zostavenia. 
 
1.    Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu  
 
1.1.  Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
        Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Ústavným zákonom  č. 493/2011 Z.z. 
o rozpočtovej zodpovednosti, so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákonom č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v z.n.p.  
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov : č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení 
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p 
a zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
v znení neskorších predpisov  
a ostatné  súvisiace všeobecne záväzne predpisy. 
 
1.2.  Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce 

   Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami 
mestskej časti, zverejnené na webovej stránke www.karlovaves.sk.  

 
1.3.  Dodržanie informačnej povinnosti  
       Návrh rozpočtu mestskej časti bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 4.12.2015, t.j. 
v  zákonom stanovenej lehote (najmenej 15 dní pred jeho schválením miestnym 
zastupiteľstvom) v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  



2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu  
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej 
republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová 
klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie  
v znení opatrenia z 28. marca 2006 (č. MF/008978/2006-421), opatrenia z 23. apríla 2008 (č. MF/009212/2008-421), 
opatrenia z 20. mája 2010 (č. MF/011928/2010-421), opatrenia z 18. augusta 2010 (č. MF/021218/2010-421), opatrenia z 29. 
októbra 2010 (č. MF/025825/2010-421), opatrenia z 20. februára 2012 (č. MF/010211/2012-421), opatrenia zo 4. decembra 
2013 (č. MF/23213/2013-421), opatrenia z 12. novembra 2014 (č. MF/19698/2014-421) a opatrenia zo 16. septembra 2015 
(č. MF/017458/2015-421). 
 
       Návrh rozpočtu je v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na 
roky  2016-2018 č. MF/008154/2015-411 uverejnenej vo Finančnom spravodajcovi č. 6/2015. 

 
B. 

Tvorba a základná charakteristika návrhu rozpočtu 
 
Návrh  rozpočtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako viacročný programový rozpočet na roky 
2016-2018, t.j. ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky. Z tohto pohľadu 
rozpočet vyjadruje zámery rozvoja a potrieb obyvateľov mestskej časti na tri rozpočtové roky, 
zostavuje sa v rovnakom členení na každý rozpočtový rok s tým rozdielom, že rozpočet na 
rok 2016 po jeho schválení miestnym zastupiteľstvom sa stáva záväzným, rozpočty na roky 
2017 a 2018 nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú 
v ďalších rozpočtových rokoch. 
  
Rozpočet sa v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. vnútorne člení : 

a) bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) 
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet) 
c) finančné operácie  

 
Podľa  § 10 ods. 7 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec 
povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo s prebytkom. Bežný rozpočet 
môže byť schodkový, len za podmienky, že jeho výška nesmie byť vyššia ako suma 
nevyčerpaných prostriedkov minulého obdobia. 
   
V zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 583/2004 sa na schválenie  predkladá rozpočet výdavkov 
mestskej časti v programovej štruktúre. Návrh rozpočtu mestskej časti obsahuje aj predpoklad 
vývoja  bežných výdavkov na roky 2017 a 2018 podľa programovej štruktúry r. 2016.            

 
C.  

Charakteristika Návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
na rok 2016  

s výhľadom na roky 2017 a 2018 
 

Rozpočtové roky  2014 
skutočnosť   

2015  
očakávaná 
skutočnosť 

2016 2017 2018 

Príjmy celkom 9 641 924 9 982 200 9 925 278 9 942 278 9 925 278 
Výdavky celkom 9 376 509 9 816 772 9 817 671 9 757 037 9 740 037 
Hospodárenie :  
prebytok rozpočtu (+) 

+ 265 415 + 165 428 + 107 607 +185 241 +185 241 



Celkový rozpočet (bežný, kapitálový a finančné operácie) na rok 2016 aj s výhľadom na roky 
2017, 2018 je zostavený ako prebytkový.  
 
V rozpočtovaní celkových príjmov a výdavkov je zrejmá opodstatnená opatrnosť a to nielen 
čo sa týka  rozpočtu na rok 2016 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2015 ale aj vo 
výhľade na roky 2017 a 2018. 
 
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves  zostavila na rok 2016  : 

 bežný rozpočet s prebytkom vo výške  223 241,- € 
 kapitálový rozpočet so  schodkom vo výške  - 115 634,- €, ktorý bude krytý 

prebytkom bežného rozpočtu v plnej výške, 
 v časti finančné operácie sa uvažuje so splátkou úveru vo výške 60 360,- €.  
 Celkový rozpočet ( bežný, kapitálový a finančné operácie ) je zostavený ako 

prebytkový vo výške  107 607,- €.  
 
 

1. Príjmová časť rozpočtu  
 
           Príjmy mestskej časti tvoria daňové, nedaňové príjmy, granty a transfery v celkovej 
navrhovanej výške na rok 2016 : 9 852 918 €.  
Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2016 na úrovni 5 734 450 € (daň z príjmov fyzických 
osôb a daň z nehnuteľností sú rozpočtované na úrovni očakávaného plnenia rozpočtu r. 2015, 
t.j. 3 026 331 €, taktiež sa neprognózujú vyššie daňové príjmy na výhľadové roky 2016, 
2017).  
V rámci daňových príjmov je rozpočtovaný nárast len u daní za špecifické služby, a to   o cca 
340 tis. €. Ide o tzv. miestne dane ako predpokladaný pozitívny dopad z prijatého všeobecne 
záväzného nariadenia o miestnych daniach, najmä -  daň za psa a daň za parkovanie.      
 
Nedaňové príjmy 
Nedaňové príjmy sú rozpočtované na rok 2016 vo výške 942 252,- €, s vyššími nedaňovými 
príjmami sa neuvažuje ani vo výhľade na roky 2017, 2018. V rámci štruktúry nedaňových 
príjmov rozpočet zaznamenáva mierne zníženie príjmov z podnikania a vlastníctva majetku.  
 
Do celkových príjmov je zahrnutý aj ročný príjem z nepreinvestovanej sumy  do opráv 
sekundárnych rozvodov v zmysle dodatku č. 2 ku koncesionárskej zmluve  s Bratislavskou 
teplárenskou, a.s. cca 80 tis. €. V tomto rozpočtovanom príjme  poukazujem na určité riziko 
s plnením.  
Za pozitívne hodnotím aktuálne rozhodnutie miestneho zastupiteľstva vo veci  zriadenia 
pracovnej skupiny pre tepelné  hospodárstvo zloženej z poslancov a odborných pracovníkov 
úradu. 
 
Granty a transfery 
Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sú na rok 2016 rozpočtované vo výške 3 176 216 €, 
čo predstavuje bežné transfery. V porovnaní s rozpočtom na rok 2015 ide o cca 100 tis. € 
nižšiu rozpočtovanú sumu. 
  
V čase spravovania návrhu rozpočtu na rok 2016 nie je známy predpoklad čerpania dotácií od 
Bratislavského samosprávneho kraja, a preto z opatrnosti nie je výška dotácií od BSK 
započítaná do celkového objemu grantov a transferov na rok 2016 a výhľad r. 2017, 2018. 
 



Kapitálové príjmy 
V kapitálových príjmoch sú rozpočtované príjmy z výnosu z predaja nehnuteľného majetku 
hl.m. Bratislava, ktorý sa prerozdeľuje mestským častiam (10 %-tný podiel z výnosu z predaja 
majetku).  
V rámci kapitálových príjmov mestská časť neuvažuje s príjmom z predaja vlastného  
nehnuteľného majetku v roku 2016 ani vo výhľade rokov 2017 a 2018, čo potvrdzuje zámer 
mestskej časti v hospodárení s  vlastným nehnuteľný majetkom.   
 
Rozpočet príjmov sa nezostavuje v programovej štruktúre. 
 
 

2. Výdavková časť rozpočtu  
             
            Celkové výdavky rozpočtu na rok 2016 predstavujú sumu : 9 817 671 €. Z toho bežné 
výdavky sú rozpočtované vo výške : 9 629 677 €, kapitálové výdavky : 127 634 € a finančné 
operácie vo výške : 60 360 €.  
 
 

Návrh výdavkov na rok 2016 v programovej   štruktúre 
 

PROGRAM Bežné 
výdavky 

Kapitálové 
výdavky 

Finančné 
operácie 

Spolu 

1- Plánovanie, manažment a kontrola 5 200 52 934  58 134 
2- Otvorená samospráva 123 500   123 500 
3- Služby občanom 273 749 6 000  279 749 
4- Bezpečnosť a poriadok 5 200   5 200 
5- Odpadové hospodárstvo 260 800 6 000  266 800 
6- Pozemné komunikácie 502 220 43 000  545 220 
7- Vzdelávanie 5 943 437 8 700  5 952 137 
8- Kultúra   127 150 11 000  138 150 
9- Karloveský športový klub 83  000   83 000 
10- Sociálne služby 157 150   157 150 
11- Moderný úrad pre ľudí 2 012 140  60 360 2 072 500 
12- Prostredie pre život   136 131   136 131 
Výdavky v programovej štruktúre  
CELKOM  : 

9 629 677 127 634  60 360 9 817 671 

 
Bežné výdavky sú navrhované podľa jednotlivých programov na zabezpečenie základných 
úloh samosprávy.  
 
V návrhu rozpočtu na rok 2016 sa v podstate zachováva úroveň rozpočtového roku 2015, čo 
je zreteľné najmä v Programe  č. 1 – Plánovanie, manažment a kontrola  v rozpočtovane sume 
5 200 €, v rámci Programu č. 2 Otvorená samospráva v podprograme 2.3. činnosť 
samosprávnych orgánov v rozpočtovanej sume 105 500 €.  
 
V rámci Programu č. 3 – Služby občanom v podprograme 3.5.  Stavebný úrad sa rozpočtuje 
nárast výdavkov oproti roku 2015  takmer  o 30 tis. €, t.j. 141 180 €. Finančné prostriedky 
poskytované zo štátneho rozpočtu na jeho činnosť sú dlhodobo nepostačujúce, čo vyvoláva 
rastúci tlak na doplácanie z vlastných zdrojov mestskej časti aj v roku 2016.  
 



Výrazná zmena oproti predchádzajúcemu rozpočtovému roku je v Programe č. 6 – Pozemné 
komunikácie, kde sa rozpočtujú bežné výdavky v novovytvorenom podprograme 6.4. 
Verejnoprospešné služby vo výške 162 220 € a taktiež v Programe č. 6 – Kapitálové výdavky  
vo výške 43 tis. €.  
Uvedené súvisí s rozhodnutím miestneho zastupiteľstva mestskej časti realizovať postupne 
zámer v zabezpečení výkonu verejnoprospešných služieb (letná a zimná údržba) vlastnými 
materiálnymi i ľudskými zdrojmi.  
Takto nastavené bežné výdavky podprogramu 6.4. a kapitálové výdavky Programu č. 6 
považujem za rozvojový prvok v rozpočte na rok 2016. 
   
V Programe č. 7 Vzdelávanie sa rozpočtujú bežné výdavky v celkovej výške 5 943 437 
a kapitálové výdavky v sume 8 700 €.  Výdavky na školstvo sú realizujú z troch zdrojov a to 
transferom zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce a príspevkov rodičov. Predkladaný návrh 
rozpočtu na rok 2016 sa upraví po zverejnení  normatívov na žiaka zo strany Ministerstva 
školstva SR. ( Zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení, zákon č. 596/2003 Z.z. o štátne správe v školstve). 
V tomto Programe poukazujem na určité riziko v nateraz rozpočtovaných bežných 
a kapitálových výdavkov. Ide o dopad  pozitívneho zámeru miestneho zastupiteľstva  
revitalizovať  školskú  plaváreň  Základnej  školy Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici 
ale aj  možné rastúce  náklady na udržiavanie súčasného stavu tohto bazéna. 
 
Rovnako pozitívne hodnotím nárast  bežných výdavkov v rozpočte na rok 2016 v Programe  
č.10 Sociálne služby o 12 tis. €, pričom poukazujem na podprogram 10.6. Organizovanie 
spoločného stravovania, kde sa rozpočtujú výdavky  na bezplatné vydávanie obedov pre 
sociálne odkázaných obyvateľov Karlovej  Vsi.       
 
 
Súčasťou Návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2016  s výhľadom 
na roky 2017 a 2018 je Programový  rozpočet, ktorý vychádza z rozpočtovaných výdavkov na 
rok 2016 a roky 2017, 2018.  
Celkom 12 programov je členených na podprogramy a prvky. Štruktúra programového 
rozpočtu v porovnaní s rozpočtom na rok 2015 ostáva nezmenená. 
V predloženej podobe Programový rozpočet poskytuje dostatočný obraz o cieľoch, zámeroch 
mestskej časti v oblasti výdavkov (bežných, kapitálových a finančných) ako aj 
o zodpovednosti za realizáciu obsahu jednotlivých programov.   
 
 

D. 
Záver  

 
Návrh viacročného rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na roky 2016 - 2018 
a návrh rozpočtu na rok 2016 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými predpismi – 
zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom . 583/2004 Z.z.  o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v z.n.p., ktorý 
ukladá povinnosť zostaviť viacročný programový rozpočet na tri rozpočtové roky, t.j. na rok 
2016 a orientačne na roky 2017 a 2018. Návrh rozpočtu zohľadňuje zákon č. 564 /2004 Z.z. 
o rozpočtovom určení výnosu danie z prímov územnej samospráve a zákon č. 597/2003 Z.z. 
o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení. 
   



Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecnými záväznými nariadeniami mestskej 
časti.   
 
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v mestskej časti obvyklým v zákonom stanovenej 
lehote, t.j. 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z.z. 
o obecnom zriadení. 
  
Konštatujem, že  
Návrh rozpočtu na rok 2016, ktorý bude prerokovaný na rokovaní Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves dňa 21.12.2015 zabezpečuje financovanie základných 
funkcií samosprávy mestskej časti a preneseného výkonu štátnej správy za predpokladu 
dôsledného uplatňovania právnych predpisov, dodržiavania hospodárnosti, účelovosti 
a efektívnosti pri vynakladaní rozpočtových prostriedkov. 
 
Na základe môjho odborného stanoviska a skutočností v ňom uvedených predložený  
 

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2016 
 odporúčam  

poslancom schváliť a  výhľad na roky 2017 a 2018 zobrať na vedomie 
 
 
 
 
 
Bratislava 17.12.2015               Ing. Zuzana Dzivjáková 
          miestna kontrolórka 
 
 
 
 


