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1. 
 

Návrh uznesenia 
 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 

 
 

 
a/ berie na vedomie 
stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 
2015 a obdobie 2016 - 2017 
b/ schvaľuje 
rozpočet  Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2015, výška príjmov a výdavkov rozpočtu 
je 9,366.950.- € 
c/ berie na vedomie návrh rozpočtu na obdobie 2016 - 2017 

 
 
 
 
 
 
2. Dôvodová správa 
 
 
V zmysle čl. 18, ods. d/ Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy predkladáme na schválenie 
rozpočet mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2015 a obdobie 2016 – 2017. 

      Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom 
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Rozpočet vyjadruje 
samostatnosť hospodárenia obce a obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené 
finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na 
území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území, ktoré vyplývajú zo zákonov 
a všeobecne záväzných nariadení obce a zo zmlúv. Taktiež vyjadruje finančné vzťahy štátu 
k rozpočtu obce. 

Súčasťou rozpočtu sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií – u nás 
základných a materských škôl.  

Rozpočet v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu. 

V zmysle § 9, ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z., príjmy a výdavky rozpočtov na nasledujúce 
obdobie 2016 – 2017 nie sú záväzné. 
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Stanovisko 
miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača  

na rok 2015, a na obdobie 2016 - 2017. 
 
 
Stanovisko miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Rača k návrhu rozpočtu na rok 
2015 a na obdobie 2016 a 2017 Mestskej časti Bratislava – Rača (ďalej len „stanovisko 
miestneho kontrolóra“) predkladá miestny kontrolór Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti 
Bratislava - Rača (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) v súlade s § 18 f ods. 1. písm. c) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a  čl. 24 Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy pred prerokovaním a schválením návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Rača 
v miestnom zastupiteľstve.  
 
 

1. Východiská pre spracovanie stanoviska miestneho kontrolóra 
 
Pri spracovaní stanoviska miestneho kontrolóra sa vychádza z posúdenia predloženého návrhu 
rozpočtu na rok 2015 a na obdobie 2016 a 2017 (ďalej len „návrh rozpočtu na rok 2015“) a 
tiež z vývoja hospodárenia mestskej časti v roku 2014. Stanovisko je spracované 
v nadväznosti na súvisiace právne predpisy v platnom znení.  
 

1.1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 
Návrh rozpočtu na rok 2015 bol spracovaný ekonomickým oddelením Miestneho úradu 
Mestskej časti Bratislava - Rača a bol vypracovaný v súlade s platnou legislatívou. Pri 
spracovaní návrhu rozpočtu na rok 2015 sa vychádzalo predovšetkým z ustanovení zákonov: 
− zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
− zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov, 
− zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
− zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a 

drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, na základe ktorého Všeobecne 
záväzné nariadenie obce o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN), 

− zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

− zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov, 

− zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 
 

1.2. Metodická správnosť návrhu rozpočtu na rok 2015 
Návrh rozpočtu na rok 2015 je v súlade s: 
− Opatrením Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004–42 z 8. decembra 2004 v znení 

neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová organizačná a ekonomická 
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, 

− Metodickým pokynom Ministerstva financií SR na usmernenie programového 
rozpočtovania č.5238/2004-42“, ktorým bol vydaný Praktický a konkrétny manuál pre 
tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy, 
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− Vyhláška Štatistického úradu č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia 
výdavkov verejnej správy (SK COFOG). 

 
1.3. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami Hlavného mesta SR Bratislavy a 
mestskej časti Bratislava - Rača 

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2015 dodržiava ustanovenia: 
− Štatút hl. mesta SR Bratislavy,  
− všeobecne záväzné nariadenia hl. mesta SR Bratislavy,  
− ďalej sa riadi všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava - Rača, 
− ďalšími vnútornými predpismi. 
 

1.4. Dodržanie informačnej povinnosti 
Predložený návrh rozpočtu na rok 2015 bol zverejnený dňa 26.01.2015 v mestskej časti 
obvyklým spôsobom. Od zverejnenia návrhu rozpočtu do zasadania miestneho zastupiteľstva 
to predstavuje 15 dní, čím je splnená zákonná povinnosť návrh zverejniť 15 dní pred jeho 
schválením. 
 

2. Tvorba návrhu rozpočtu na rok 2015 
 

2.1. Členenie návrhu rozpočtu 
Návrh rozpočtu na rok 2015 je spracovaný v členení stanovenom v § 9 ods. 1 zákonom č. 
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na: 

2.1.1. rozpočet na príslušný rozpočtový rok, t.j. na rok 2015 
2.1.2. rozpočet na roky 2016 a 2017 

 
Predkladaný materiál sa delí na štyri časti: 

a) textová časť 
b) návrh rozpočtu na rok 2015 a obdobie 2016 a 2017 
c) návrh programového rozpočtu na roky 2015, 2016, 2017 
d) podrobný návrh rozpočtu na rok 2015 

 
Základný materiál sa venuje návrhu rozpočtu na rok 2015, ktorý je po schválení miestnym 
zastupiteľstvom záväzný. Rozpočty na roky 2016 a 2017 sú výhľadové a nie sú záväzné. 
Predpokladaný rozpočet na roky 2016 a 2017 je zahrnutý spolu s rozpočtom na rok 2015 
v dvoch častiach tohto návrhu, a to v bode č. 10 základného materiálu.  
 

2.2. Návrh rozpočtu na rok 2015 
 
2.2.1. bežný rozpočet 

bežné príjmy 6.923.424,- € 
bežné výdavky 6.923.311,- € 

 
2.2.2. kapitálový rozpočet 

kapitálové príjmy 2.149.182,- € 
kapitálové výdavky 2.307.991,- € 

 
2.2.3. finančné operácie 

finančné operácie - príjmy 294.344,- € 
finančné operácie - výdavky 135.648,- € 



5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Stanoviská stálych 

komisií  
materiál: 

 Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Rača na rok 2015 a obdobie 2016 - 2017 

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a majetková 
Odporúča schváliť návrh rozpočtu Mestskej časti 
Bratislava – Rača na rok 2015, výška príjmov a 
výdavkov 9 351 950 €. 

A 

  

Komisia školská, kultúrna, 
športová a pre podporu 
podnikania a vinohradníctva 

Komisia odporúča schváliť návrh rozpočtu na rok 
2015. 

A 

  

Komisia životného prostredia, 
výstavby, územného plánu a 
dopravy 

Komisia odporúča schváliť návrh rozpočtu na rok 
2015 v predloženom znení. 

A 

  

Komisia sociálna a bytová 
Komisia prijala návrh rozpočtu MČ Bratislava - Rača 
na rok 2015 bez pripomienok a odporúča ho  
schváliť MZ MČ Bratislava - Rača. 

A 

  


