
- -· Zápisnica 
zo spoločného zasadnutia komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava

Staré Mesto, konaného dňa 12.12.2018 

- Komisie pre nakladanie s majetkom a financie 
- Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu, 
- Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie, 
- Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport, 
- Komisie pre dopravu, 
- Komisie pre manažment verejnej správy a verejný poriadok, 
- Komisie pre kultúru, 
- Komisie mandátovej 

Prítomní: Mgr. Boris Ažaltovič, Mgr.art. Adam Berka, Ing.arch. Ľubomír Boháč, Bc. Ivan 
Bútora, Mgr. Anna Dojčánová, Mgr. Ondrej Dostál, doc.RNDr. Damask Gruska, PhD„ Mgr. 
Petra Hitková, PhD„ Mgr. Juraj Mikulášek, RNDr. Milan Remiš, MUDr. Viera Satinská, Ing. 
Petr Skalník, Ing. Jana Španková, Mgr. Martina Uličná, Ing. Tomáš Ziegler 

Neprítomní: Mgr. Tomáš Dentico, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Ing. arch. Martin Gajdoš, 
Mgr.art. Dana Kleinert, MUDr. Halka Ležovičová, PaedDr. Barbora Oráčová, PhD„ MUDr. 
Peter Osuský, CSc„ Mgr. Vladimír Palko, Ing. Matej Vagač, Mgr.arch. Miroslav Vrábel 

Hostia: Ing. arch. Zuzana Aufrichtová - starostka mestskej časti, Ing. Peter Magát - vedúci 
oddelenia finančného, Mgr. Ľubica Janegová- vedúca odd. kultúry, RNDr. Anna Calpašová 
- vedúca odd. životného prostredia, správnych konaní a verejného poriadku, Mgr. Matej 
Števove - referát komunikácie s verejnosťou 

Program: 

1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 - 2021 

2. Rôzne 

P. starostka privítala zúčastnených a otvorila program rokovania. Predmetom rokovania 
spoločného zasadnutia všetkých komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
Staré Mesto je návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 - 2021. P. 
starostka požiadala o úvodné slovo p. Ing. Petra Magáta - vedúceho odd. finančného. 

P. Magát stručne uviedol predkladaný materiál. Informoval prítomných poslancov o tom, že 
rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 - 2021 je zostavený v súlade so 
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Pri zostavovaní rozpočtu platí požiadavka vyrovnanosti bežného rozpočtu a možnosť 
zostavenia schodkového kapitálového rozpočtu za predpokladu reálneho vykrytia schodku 
z prostriedkov mimorozpočtových fondov. Bežný rozpočet je zostavený alco prebytkový a 
kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý 
z prostriedkov mimorozpočtových fondov mestskej časti. 

Rozpočet na rok 2019 sa po schválení miestnym zastupiteľstvom stáva záväzným 
dokumentom usmerňujúcim hospodárenie mestskej časti, návrhy rozpočtu na roky 2020 a 
2021, i keď významovo dôležité, majú len orientačný charakter. 

Návrh rozpočtu mestskej časti vychádza zo skutočného plnenia roku 2018 a z návrhu rozpočtu 
verejnej správy na roky 2019 - 2021. Príjmová časť rozpočtu predstavuje zdroje krytia 



výdavkov. Daňové príjmy tvoria svojim podielom vo výške 56,97 % na bežných príjmoch 
najvýznamnejšiu položku (t.j. daň z prijmu fyzických osôb, dm'í z nehnuteľnosti, miestne 
dane, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za 
vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, poplatok za rozvoj a pod.). 
Ďalej medzi bežné príjmy sa zm·aďujú aj nedaňové príjmy ako napr. príjmy z prenájmu 
majetku, zo správnych poplatkov, pokút, príjmy zariadení bez právnej subjektivity 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, úroky, ostatné príjmy, príjmy rozpočtových 
organizácií a príjmy z predaja majetku - kapitálový rozpočet. Pokiaľ ide o príjmy z grantov 
a transferov, tieto príjmy majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je presne 
naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť iným spôsobom. 

Výdavky bežného rozpočtu na rok 2019 sú limitované očakávanými príjmaI11i - rozpočet 
bežných výdavkov je vyšší oproti roku 2018 o 1 775 108 Eur, čoho dôvodom je nevyhnutnosť 
zabezpečiť najmä: 

- základné samosprávne funkcie, t.j. údržbu komunikácií, čistenie, starostlivosť o zeleň a 
životné prostredie, správu nehnuteľného majetku mestskej časti, 

- starostlivosť o seniorov, 

- prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, sociálneho zabezpečenia, stavebného 
poriadku, matriky, evidencie obyvateľov a životného prostredia a vytvorila podmienky 
rozvojovým prograI11om mestskej časti. 

Ďalšou časťou materiálu, je spracovanie prograI11ového rozpočtu mestskej časti Bratislava
Staré Mesto. PrograI11ový rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 -
2021 rešpektuje platnú jednotnú rozpočtovú klasifikáciu pre triedenie príjmov a výdavkov a 
súčasne povinnosť zostaviť rozpočet aj v programovej štruktúre. Cieľom programového 
rozpočtu je orientácia na výsledky, merateľné výstupy, mieru výkonnosti, ale najmä kvalitu 
služieb občanom bez rozlišovania bežných a kapitálových výdavkov. p. Magát stručne 

charakterizoval jednotlivé prograI11y a podprograI11y rozpočtu mestskej časti. 

Prílohu materiálu tvorí tabuľková časť, ktorá pozostáva z tabuľkového prehľadu a 
spracovania bilancie rozpočtu, návrhu rozpočtu príjmov na roky 2019 - 2021, návrhu 
programového rozpočtu na roky 2019 - 2021, výdavkov kapitálového rozpočtu na roky 2019 
- 2021, fondov, ekonomickej klasifikácie príjmov a prijmových finančných operácií, 
ekonomickej klasifikácie výdavkov a výdavkových finančných operácií. 

P. Magát poďakoval za pozornosť a ponechal priestor na diskusiu. 

K materiálu sa viedla diskusia. 

p. Gruska sa informoval, k alcým zmenám pristúpilo súčasné vedenie mestskej časti 
v predloženom návrhu rozpočtu, nakoľko p. starostka v úvode rokovania priznala, že si 
osvojila už pripravený a spracovaný rozpočet predchádzajúceho vedenia z dôvodu zachovania 
kontinuity a riadneho chodu miestneho úradu, avšak až na pár menších úprav. 

p. starostka uviedla, že navýšila finančné prostriedky určené na rozvoj cyklotrasy a finančné 
prostriedky pre oblasť kultúry. Ďalej tiež uviedla, že v budúcnosti má záujem a vôľu oveľa 
viac využívať čerpanie finančných prostriedkov z externých fondov a rozvíjať najmä dotačný 
prograI11 za účelom zlepšenia podmienok života pre obyvateľov Starého Mesta. 

Prítomní poslanci sa zaujímali aj o problematiku resp. ročný nárast mzdových výdavkov 
zaI11estnancov mestskej časti. V danej veci požiadali o doloženie podrobnejších informácií 
z dôvodu zabezpečenia a zachovania transparentnosti tejto časti rozpočtu mestskej časti 
(napr. v oblasti školstva ide o údaje týkajúce sa celkového počtu detí v jednotlivých školách a 
škôlkach, celkového počtu učiteľov, kuchárok, alm aj ostatných zaI11estnancov základných 
a materských škôl, prehľad mzdových nákladov v každej škole a škôlke, prehľad nál<ladov na 
údržbu budovy školy resp. prehľad predpokladaných nevyhnutných opráv jednotlivých 



;Kolských zariadení, a pod.) V danej problematike poslanci požadujú spracovať údaje nielen 
pre nasledujúce obdobie, ale aj za celý kalendárny rok 2018 z dôvodu možnosti porovnania. 

p. Magát uviedol, že týmito informáciami v danom momente nedisponuje, ale v súčinnosti 
s kolegami sa bude snažiť ich zabezpečiť. Požiadal prítomných poslancov, aby svoje 
požiadavky a otázky zaslali na jeho pracovný email: peter.magat@staremesto.sk, čo možno 
v najla'atšom čase, a následne sa bude snažiť ich zosumarizovať a spracovať najneskôr do 
konca mesiaca február 2019. 

Prítomní členovia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie prijali nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 99/2018 

Komisia odporúča predložiť materiál - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na roky 2019 - 2021 na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. 

Prítomní: 8 Za: 8 Proti: O Zdržal sa: O 

z~< 
Ing. Tomáš Ziegler 

predseda Komisie pre naldadanie 
s majetkom a financie 

Rokovanie bolo zahájené o 16.10 hod. a ulfnčené o 17.45 hod. 
Bratislava, 13.12.2018 "'ti/ /J 'j 
Zapísala: Mgr. Michaela Malin~ 


