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Odborné stanovisko  

k 

 Návrhu Záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2017 

 

V zmysle § 18f ods.1 písmeno c) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov predkladám ako miestny kontrolór svoje odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2017. 

Záverečný účet bol spracovaný v súlade s ustanoveniami § 16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Predstavuje 
súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti za kalendárny rok 2017. Obsahuje údaje 
z výkazníctva mestskej časti a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.  

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2017. Rozpočet bol 
zostavený v súlade s ustanoveniami § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Hospodárenie mestskej časti sa riadilo podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet mestskej časti na rok 2017 
bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 268/2016 zo dňa 20.12.2016.  

Zmeny rozpočtu v priebehu roka 2017 :  

- Prvá zmena rozpočtu schválená dňa 6.2.2017, rozpočtovým opatrením starostky č. 1/2017, 

- Druhá zmena rozpočtu schválená dňa 13.4.2017, rozpočtovým opatrením starostky č. 2/2017, 

- Tretia zmena rozpočtu schválená dňa 16.5.2017, uznesením č. 309/2017, 

- Štvrtá zmena rozpočtu schválená dňa 22.5.2017, rozpočtovým opatrením starostky č. 3/2017, 

- Piata zmena rozpočtu schválená dňa 27.6.2017, uznesením č. 321/2017, 

- Šiesta zmena rozpočtu schválená dňa 18.7.2017, uznesením č. 334/2017, 

- Siedma zmena rozpočtu schválená dňa 1.8.2017, rozpočtovým opatrením starostky č.4/2017, 

- Ôsma zmena rozpočtu schválená dňa 22.8.2017, rozpočtovým opatrením starostky č.5/2017, 

- Deviata zmena rozpočtu schválená dňa 5.9.2017, uznesením č. 338/2017, 



- Desiata zmena rozpočtu schválená dňa 3.10.2017, uznesením č. 348/2017, 

- Jedenásta zmena rozpočtu schválená dňa 14.11.2017, rozpočtovým opatrením starostky č. 
6/2017, 

- Dvanásta zmena rozpočtu schválená dňa 14.12.2017, rozpočtovým opatrením starostky č. 
7/2017 

V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je rozpočet 
členený na bežný, kapitálový a na finančné operácie. Za rok 2017 vykázala mestská časť prebytok 
bežného rozpočtu vo výške 581 521 €, schodok kapitálového rozpočtu vo výške 461 451 € 
a prebytok vo finančných operáciách vo výške 509 112 €.  

Výsledok rozpočtového hospodárenia – prebytok rozpočtu  120 070,-€ 

Prebytok finančných operácií           509 112,-€ 

Spolu                          629 182,-€ 

Finančné prostriedky ktoré sa vylučujú z prebytku a budú čerpané v roku 2018 spolu 
30 970,48,-€ 

Výsledok hospodárenia mestskej časti Bratislava – Karlova Ves po vylúčení nevyčerpaných 
finančných prostriedkov  598 211,52,-€ 

 

 

Na základe odborného posúdenia predloženého návrhu Záverečného účtu mestskej 
časti Bratislava – Karlova Ves, odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves schváliť predložený Záverečný účet Mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves s výrokom : 

 

„Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

 

V Bratislave dňa 14.júna 2018 

 

JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M. 

miestny kontrolór  

Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

 


