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      MESTSKÁ ČASŤ  BRATISLAVA – KARLOVA VES 

          Námestie sv. Františka č. 8,  842 62 Bratislava 4  

                 MI E S T N Y  K O N T R O L Ó R 

 

Odborné stanovisko 

k Návrhu  

Záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves  

za rok 2019  

 

V zmysle § 18f ods.1 písmeno c) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves za rok 2019.    

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 2019. Obsahuje údaje z výkazníctva mestskej časti (ďalej iba MČ) a organizácií 

v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2019. 

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 platnom znení. 

Hospodárenie mestskej časti sa riadilo podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet mestskej časti na 

rok 2019 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 13/2019 zo dňa 09.02.2095.   

Zmeny rozpočtu v priebehu roka  : 

- prvá zmena schválená dňa 30.04.2019, uznesením č. 37/2019,  

- druhá zmena schválená dňa 20.05.2019, rozpočtovým opatrením starostky  č. 1/2019, 

- tretia zmena schválená dňa 23.07.2019, uznesením č.67/2019, 

- štvrtá zmena schválená dňa 30.09.2019, rozpočtovým opatrením starostky č. 2/2019,  

- piata zmena schválená dňa 05.11.2019, uznesením č. 84/2019, 

       -       šiesta  zmena schválená  dňa 16.12.2019, rozpočtovým opatrením starostky č. 3/2019,  

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je rozpočet  

členený na bežný, kapitálový a na  finančné operácie.  
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Za rok 2019  vykázala   mestská  časť (bez vlastných príjmov rozpočtových organizácií) prebytok  

bežného  rozpočtu  vo  výške  1 049 032 €,  schodok kapitálového   rozpočtu  vo  výške  - 1 478 

079  €  a prebytok   vo   finančných  operáciách  vo  výške 1 420 131 €. 

Všetky sumy uvádzané v tabuľke sú v € 

 Príjmy Výdavky Rozdiel 

Bežné príjmy obce 

bežné príjmy rozpočtových 

organizácií 

14 279 404 

757 951 

13 230 372 

707 998 

1 049 032 

49 953 

Bežný rozpočet - B 15 037 355 13 938 370 + 1 098 985 

Kapitálové príjmy obce 11 430 1 489 509 -1 478 079 

Kapitálové príjmy 

rozpočtových organizácií 

0 7300 -7300 

Kapitálový rozpočet - K 11 430 1 496 809 - 1 485 379 

Rozpočet spolu B+K 1 098 985 - 1 485 379 - 386 394 

Finančné operácie/okrem 

cudzích zdrojov 

1 587 142 153 900 1 433 242 

Hospodárenie obce spolu 16 635 927 15 589 079 + 1 046 848 

 

Pre účely tvorby peňažných fondov je určený prebytok spolu vo výške 1 046 848 €. 

V zmysle §16, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na 

účely tvorby peňažných fondov z tohto prebytku vylučujú : 

1. Nevyčerpané prostriedky, ktoré nebolo možné použiť v rozpočtovom roku na predškolskú 

výchovu v materských školách vo výške 10 158,38 € budú v zmysle zákona o rozpočtových 

pravidlách čerpané do 31.3.2020. 

2. Nevyčerpané prostriedky vo výške 107 767,20 €, ktoré boli poskytnuté na základe novely 

zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky prostredníctvom ÚPSVaR SR, budú použité do 31.3.2020 prípadne vrátené 

do štátneho rozpočtu na základe vyúčtovania počtu odobratých obedov. 

3. Nevyčerpané prostriedky vo výške 4 287,91 € poskytnuté zo štátneho rozpočtu na rekreačné 

poukazy podľa § 152a Zákonníka práce pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti budú čerpané do 31.3.2020. 

4. Nevyčerpané prostriedky projektu Perfect vo výške 18 287,68 € poskytnuté prostredníctvom 

Ministerstva hospodárstva SR, ktoré je poverené výkonom administratívnej finančnej kontroly 
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európskych projektov medziregionálnej spolupráce programu Interreg Europe, budú čerpané v 

roku 2020. 

5. Nevyčerpané prostriedky vo výške 225 099,60 € poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí 

prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné 

prostredie a ochranu klímy LIFE, č. zmluvy 106/2019/7.7. Prostriedky boli poskytnuté 

prostredníctvom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a budú použité v súlade 

s podmienkami stanovenými v zmluve najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, 

ktorým je 15.6.2023 

6. Nevyčerpané prostriedky vo výške 800,- € od subjektu mimo verejnej správy – Nadácie ZSE 

poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. 191 60051 na projekt 

Karloveská špajza, ktoré budú použité do 30.6.2020. 

7. Nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj vo výške 24 803,20 €, ktoré neboli v roku 2019 

použité na kapitálové výdavky. 

8. Nevyčerpané prostriedky zo školských jedální pri materských školách za stravné a réžiu (§140-

141 zákona č. 245/2008 Z.z.) vo výške 16 962,39 € budú čerpané v roku 2020. 

9. Nevyčerpané prostriedky zo školských jedální pri základných školách za stravné a réžiu (§140-

141 zákona č. 245/2008 Z.z.), a ŠKD ktoré boli k 31.12.2019 poukázané na účet mestskej časti vo 

výške vo výške 42 652,20 € budú vrátené na účet školských jedální a čerpané v roku 2020. 

 

Zostatok finančných prostriedkov pre účely tvorby peňažných fondov 

+ 596 030 € 

 

 

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 24.júna 2020 

 

JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M. 

miestny kontrolór  


