MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DEVÍN
Kremeľská 39, 841 10 Bratislava 46

Miestny kontrolór

Bratislava, 08.09.2020

Vec:

Stanovisko k Návrh na zmenu rozpočtu 2020 – schválenie rozpočtového opatrenia č. 2
na rok 2020

V súlade s ust. § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, predkladám odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu na zmenu
rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Devín za rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 2.
Starostka mestskej časti predkladá na 15. zasadnutie miestneho zastupiteľstva konaného dňa
21.09.2020 rozpočtové opatrenie č. 2, ktorého obsahom je návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti
na rok 2020. Dôvodom spracovania tohto rozpočtového opatrenia je najmä úprava v rozpočtových
položkách príjmov a výdavkov bežného rozpočtu z dôvodu presnejšej možnosti plánovania výberu
daňových príjmov počas roka 2020 a presnejšieho a miernejšieho korigovania zmeny rozpočtu
v súvislosti s očakávanými výpadkami v týchto príjmoch spôsobených negatívnou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19.
V zmysle § 14 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny v priebehu roka rozpočtovým
opatrením v prípade, ak sa realizuje:
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky,
b) povolené prekročenie a viazanie príjmov,
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov,
d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií.
Zmenu rozpočtu je tak možné realizovať presunom rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu alebo prekročením výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, prípadne
naopak. Východiská uvedené v dôvodovej správe návrhu rozpočtového opatrenia č.2 sú
relevantnými podkladmi pre navrhované zmeny v rozpočte na rok 2020. Hlavnú časť tvorí
kompenzácia očakávaného prepadu príjmov podľa vývoja situácie k 31.08.2020 pozitívne
o 20.000€, ktorá bola v rozpočtovom opatrení č.1 očakávaná vo výške 55.000€. Tieto daňové
príjmy sú vhodne smerované na navýšenie rozpočtovej položky Údržba budov, objektov alebo ich
častí (kde sú rozpočtované najmä náklady na riešenie havarijných stavov zvereného majetku –
funkčná klasifikácia 111) v súlade s pôvodným rozpočtom pred rozpočtovými opatreniami.
Taktiež konštatujem, že Návrh úpravy rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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v z.n.p. a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v z.n.p..
Návrh úpravy rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v
súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. – konkrétne dňa 04.09.2020.
Záverom tohto stanoviska odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu predložený návrh na zmenu
rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 2 schváliť v
danej štruktúre.
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