
      MESTSKÁ ČASŤ  BRATISLAVA – KARLOVA VES 
          Námestie sv. Františka č. 8,  842 62 Bratislava 4  

     M I ES T NY K O NT RO L Ó R  

JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M. 

 

Odborné stanovisko  

k 

 Návrhu Záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2018 

 

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 2018. 

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 2018. Obsahuje údaje 
z výkazníctva mestskej časti a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.  

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2018. 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 2018 
bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 371/2017 zo dňa 19.12.2017.  

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení obec musí zverejniť návrh 
záverečného účtu najmenej pätnásť kalendárnych dní pred rokovaním zastupiteľstva na úradnej tabuli 
a webovom sídle obce. Dňom vyvesenia návrhu záverečného účtu začína plynúť najmenej desaťdňová 
lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu záverečného účtu. 
Návrh Záverečného účtu mestskej časti bol zverejnený dňa 04.06.2019.  

Zmeny rozpočtu v priebehu roka 2018 :  

- Prvá zmena rozpočtu schválená dňa 27.2.2018, uznesením č.388/2018, 

- Druhá zmena rozpočtu schválená dňa 02.05.2018, rozpočtovým opatrením starostky č. 1/2018, 

- Tretia zmena rozpočtu schválená dňa 26.06.2018, uznesením č. 420/2018, 

- Štvrtá zmena rozpočtu schválená dňa 25.09.2018, rozpočtovým opatrením starostky č. 2/2018, 

- Piata zmena rozpočtu schválená dňa 26.09.2018, uznesením č. 439/2018, 

- Šiesta zmena rozpočtu schválená dňa 02.10.2018, rozpočtovým opatrením starostky č. 3/2018, 

- Siedma zmena rozpočtu schválená dňa 03.12.2018, rozpočtovým opatrením starostky č.4/2018, 



- Ďalšie zmeny vykonané v priebehu roka na základe oznámení o výške dotácií zo štátneho 
rozpočtu pre prenesený výkon štátnej správy, grantov, dotácií a darov. 

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 2018 vykázala mestská časť prebytok 
bežného rozpočtu vo výške 916 417 €, schodok kapitálového rozpočtu vo výške 623 203 € 
a prebytok vo finančných operáciách vo výške 926 165 €.  

 

Percentuálne vyjadrenie základných ukazovateľov plnenia rozpočtu v roku 2018 : 

Plnenie príjmovej časti rozpočtu na 94,77% 

- Plnenie bežných príjmov na 99,24% 

- Plnenie kapitálových príjmov na 68,46% 

- Plnenie finančných operácií – príjmových na 68,19% 

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu na 86,84% 

- Plnenie bežných výdavkov na 94,25% 

- Plnenie kapitálových výdavkov na 47,95% 

- Plnenie finančných operácií – výdavkových na 58,87%      

 

Prehľad o stave a vývoji dlhu  

Ukazovateľ celkovej zadlženosti vyjadruje štruktúru finančných zdrojov Mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves. Celková zadlženosť mestskej časti je 3,71%. Znamená to, že 96,29% výdavkov kryje 
mestská časť vlastnými finančnými prostriedkami a len 3,71% tvoria cudzie zdroje.  

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia – prebytok rozpočtu  293 214,-€ 

Prebytok finančných operácií           926 165,-€ 

Spolu                       1 219 379,-€ 

 

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení č. 583/2004 
Z.z. za rok 2018 a prebytok finančných operácií za rok 2018, po vylúčení nevyčerpaných 
prostriedkov je  784 240,-€ 

 

 

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 16.júna 2019 

 

JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M. 

miestny kontrolór  

Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

 


