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1.  

Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

a) berie na vedomie 

odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2023 a obdobie 2024 - 2025 

 

b) schvaľuje 

rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2023, výška príjmov a výdavkov rozpočtu je 

24.471.576,- EUR 

 

c) berie na vedomie 

návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na obdobie 2024 - 2025 
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2. Odborné stanovisko miestnej kontrolórky 

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 

 

miestna kontrolórka 

 

 

 

 

ODBORNÉ STANOVISKO MIESTNEJ KONTROLÓRKY K NÁVRHU ROZPOČTU       

NA ROK 2023 A OBDOBIE 2024 - 2025 

 

 
Na základe §18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej 

ako zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ) a čl. 24 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy predkladám 

odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2023 a obdobie 2024 – 2025. 

Návrh viacročného programového rozpočtu MČ Bratislava-Rača na roky 2023 – 2025(ďalej ako „Návrh 

rozpočtu“) bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený dňa 2. januára 2023 na úradnej tabuli a na webovom sídle 

MČ Bratislava-Rača https://www.raca.sk/data/att/15912.pdf. Bola dodržaná povinnosť §9 ods. 2 zákona č. 

369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - zverejniť rozpočet pred jeho schválením najmenej 

na 15 dní tak, aby sa mohli ku nemu vyjadriť obyvatelia. Dňom vyvesenia Návrhu rozpočtu začala plynúť najmenej 

desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu 

v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. V čase spracovania stanoviska lehota 

na podávanie pripomienok plynula. V prípade doručenia pripomienok tieto musia byť predkladateľom návrhu 

rozpočtu vyhodnotené a vyhodnotenie musí byť predložené poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred 

rokovaním miestneho zastupiteľstva o návrhu rozpočtu. 

A. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU 

Spracované stanovisko vychádza z posúdenia predloženéhoh návrhu rozpočtu, preverením dodržiavania 

zákonných povinností, ktoré musia byť dodržané pri zostavovaní návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu musí byť 

zostavený v súlade s platnou legislatívou, predovšetkým so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, ako viacročný programový rozpočet a pred schválením musí byť zákonným spôsobom zverejnený. 

Bola posúdená zákonnosť, metodická správnosť zostavenia a predloženie na schválenie miestnemu zastupiteľstvu 

(ďalej ako „MZ“). Podľa §4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočet obce je základným 

nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií 

obce Rozpočet vyjadruje samostatnosť hospodárenia. 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 vyplývajúce pre nich zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo 

všeobecne záväzných nariadení mestskej časti obce, ako aj zo zmlúv. Súčasťou rozpočtu sú rozpočty príjmov a 

výdavkov 10 rozpočtových organizácií a obchodnej spoločnosti zriadených mestskou časťou. V rozpočte sa 

uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.  

Podľa ods. 1 čl. 9 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, subjekty verejnej správy sú 

povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj 

schválený rozpočet  na bežný rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom 

plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Subjekty verejnej správy zohľadňujú pri zostavení svojho 

rozpočtu prognózy zverejnené ministerstvom. Podľa §9 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci 

ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri 

rozpočtové roky. 

https://www.raca.sk/data/att/15912.pdf
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Návrh rozpočtu je zostavený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie podľa funkčnej          

a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. 

Navrhované výdavky rozpočtu mesta sú alokované do 14 programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy, 

prvky a projekty. 

Rozpočet na rozpočtový rok 2023 podlieha schvaľovaciemu procesu a po jeho schválení miestnym 

zastupiteľstvom je záväzný. Návrh rozpočtu na nasledujúce dva rozpočtové roky 2024 a 2025 sú informatívne 

orientačné a nie sú záväzné. 

 

 

      

Celkový 
rozpočet         

        

Rozpočtové roky 
skutočnosť 

2020 
skutočnosť 

2021 

schválený 
rozpočet 

2022 

očakávaná 
skutočnosť 

2022 

Návrh 
rozpočtu 

2023 

Návrh 
rozpočtu 

2024 

Návrh 
rozpočtu 

2025 

Príjmy 14 090 579 15 287 725 24 834 608 21 734 025 24 471 576 17 968 151 16 826 810 

Výdavky 13 461 905 14 646 869 24 834 608 21 734 025 24 471 576 17 968 151 16 826 810 

Hospodárenie 628 674 640 856 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU 

Zostavenie návrhu rozpočtu prebiehalo vo veľmi komplikovanom období, v podmienkach energetickej krízy, 

zvyšujúcej sa inflácie a výrazného rastu cien tovarov a služieb - rast cien by mal v roku 2023 kulminovať na úrovni 

13,5 %, pri cenách energií je to percento násobne vyššie, napr. v návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2023 sa          

pri prognóze uvažovalo so zvýšením ceny elektriny o 40 % a ceny plynu o 60 %. 

 

Zostavenie návrhu rozpočtu ovplyvnila aj nepredvídateľnosť legislatívneho procesu a legislatívne zásahy do 

zákonov, ktoré majú vplyv na financovanie samospráv a tým aj na zostavenie návrhov rozpočtov samospráv. 

Príjmy samospráv najviac zasiahne zvýšenie súm daňového bonusu, ktoré sa už realizovalo od 1. júla 2022 na 70 

€ (40 € pre deti nad 15 rokov) a od 1. januára 2023 bolo schválené jeho zvýšenie na 100 € (50 € pre deti nad 15 

rokov). Zároveň sa upravujú podmienky pre získanie daňového bonusu na dieťa.  

Zvýšenie a zmeny v daňovom bonuse majú veľký vplyv na financovanie samospráv a negatívne ovplyvňujú výšku 

výnosu podielovej dane zo štátneho rozpočtu. Výdavky samospráv v najväčšej miere ovplyvňuje rast platov 

zamestnancov na základe nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových 

taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - od 1. januára 2023 sa zvýšia o 7 % a od 1.septembra 

2023 o ďalších 10 %, u pedagogických a odborných zamestnancov v školách a školských zariadeniach od 1. 

januára 2023 o 10 % a od 1. septembra 2023 o ďalších 12 %. 

 

V roku 2023 návrh rozpočtu verejnej správy predpokladá medziročné zhoršenie deficitu na úroveň 6,44 % HDP. 

Podľa odhadu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v roku 2023 dosiahne deficit verejnej správy 5,6 % HDP Úroveň 

deficitu odhadovaná Radou pre rozpočtovú zodpovednosť je nižšia až o 0,9 % HDP, než je rozpočtované vládou. 

Návrh rozpočtu verejnej správy predpokladá pokles hrubého dlhu z úrovne 62,2 % HDP v roku 2021 na úroveň 

58 % v roku 2023 a následný ďalší prudký pokles k úrovni 56,8 % HDP na konci roku 2025. Pokles je spôsobený 

najmä vysokým tempom inflácie očakávaným v najbližšom období. Bez ohľadu na zastavenie nárastu úrovne dlhu 

po roku 2021 platí, že počnúc rokom 2020 dlh prekročil horný limit sankčných pásiem ústavného zákona č. 

493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. V máji 2023 prestane platiť výnimka z uplatnenia opatrení aj pre 

samosprávu a samosprávy budú musieť zostaviť rozpočet na rok 2024 s výdavkami na úrovni roku 2023. 

 

Východiskom pre zostavenie návrhu rozpočtu je vývoj príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období, očakávané 

plnenie rozpočtu k 31. 12. 2022, sledovanie legislatívneho procesu a jeho vplyv na financovanie samosprávy                  

a monitoring vývoja inflácie, cien tovarov a služieb, najmä energií a stavebných materiálov. V príjmovej časti 
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rozpočtu sa vychádza z aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2023 až 2025, ako aj z 

uzatvorených zmluvných vzťahov, ktoré ovplyvňujú príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu.  

 
V podmienkach mestskej časti Bratislava-Rača je obcou Hlavné mesto SR Bratislava a mestská časť má 

vymedzené kompetencie a právomoci v Štatúte hlavného mesta SR Bratislavy. Výdavková časť rozpočtu obsahuje 

výdavky na záväzky vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, výdavky na výkon 

samosprávnych pôsobností podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií zriadených 

mestskou časťou Bratislava-Rača, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, výdavky 

spojené so správou a údržbou a zhodnocovaním majetku mestskej časti Bratislava-Rača a majetku v jej užívaní pri 

plnení úloh a výdavky stanovené osobitnými predpismi. 

Navrhovaný rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača, vrátane finančných operácií, je zostavený ako vyrovnaný, 

čím je splnená jedna zo zákonných podmienok, vyplývajúca z § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. 

 

 

Legislatívnym východiskom zostavenia návrhu rozpočtu je ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej 

zodpovednosti a zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).                                                

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a metodickými predpismi – legislatívny rámec : 

❖ Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 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. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosov dane z príjmov územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

❖ Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

❖ Štatút hlavného mesta SR Bratislavy 

❖ Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve 

❖ Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 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 

❖ Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

❖ Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

❖ Ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti 

❖ Zákon č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

❖ Zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

❖ Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorými sa 

ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 

klasifikácie 

❖ Metodický pokyn Ministerstva financií SR na usmernenie programového rozpočtovania č. 

5238/2004-42v znení Dodatkov č. 1 a 2 a Ústavného zákona č.493/2011 Z.z. o rozpočtovej 

zodpovednosti 

❖ Vyhláška Štatistického úradu č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov 

verejnej správy (SK COFOG) 

 

 

 

 

 



6 

 

      

 
Bežný 

rozpočet 

        

        

Rozpočtové roky 
skutočnosť 

2020 
skutočnosť 

2021 

schválený 
rozpočet 

2022 

očakávaná 
skutočnosť 

2022 

Návrh 
rozpočtu 

2023 

Návrh 
rozpočtu 

2024 

Návrh 
rozpočtu 

2025 

Príjmy 13 404 342 13 803 078 15 150 733 16 095 296 16 061 605 16 397 130 16 815 810 

Výdavky 11 088 071 12 071 262 13 537 985 14 819 529 16 022 951 15 247 320 15 617 034 

Hospodárenie 2 316 271 1 731 816 1 612 748 1 275 767 38 654 1 149 810 1 198 776 

 

 

 

 

 

Bežné príjmy mestskej časti Bratislava-Rača tvoria viaceré zložky: 

 

 

▪ miestne dane a poplatok za rozvoj v kompetencii mestskej časti Bratislava-Rača 

▪ daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálne odpady, kompetencia Hl. mesta SR Bratislavy 

▪ daň z príjmov fyzických osôb – kompetencia štátu 

tvoria daňové príjmy resp. vlastné príjmy – EK 100. 

▪ príjmy z vlastníctva - nájomné zmluvy nehnuteľností, príjmy za nájomné rozpočtových organizácií 

(uvažovaný je nárast príjmov o mieru inflácie cca 7%); 

▪ administratívne poplatky v závislosti od počtu podaní; 

▪ pokuty, penále, sankcie; 

▪ náhodný predaj a služby – sociálna oblasť, parkovanie, poplatky na podujatiach, platby za stravné 

zamestnancov a dôchodcov; 

▪ vlastné príjmy rozpočtových organizácií, príspevky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a ŠKD, 

režijné náklady školských jedální – program 8 – Vzdelávanie, rozpočtované 50% navýšenie; 

▪ ostatné príjmy (dobropisy, vratky zo ZP, náhrady poistného plnenia) 

tvoria nedaňové príjmy – EK 200. 

 

 

▪ účelové dotácie viazané na určitý účel, financovanie prenesených kompetencií škôl a školských zariadení 

– EK 311 účelová dotácia  400 000,-€ projekt ITMS Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II; 

▪ prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, špeciálny 

stavebný úrad – komunikácie a účelové komunikácie; 

▪ matrika, ohlasovňa pobytu občanov; 

▪ starostlivosť o ŽP 

tvoria granty a transfery – EK 310 

 

 

 

Rozpočet bežných príjmov 
Očakávaná skutočnosť 

2022 
Návrh rozpočtu 2023 Rozdiel v % 

Bežné EK 1xx - 3xx 16 095 296 16 061 605 0,21 
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Bežné výdavky mestskej časti Bratislava-Rača sú závislé od bežných príjmov 

 

 

▪ v návrhu rozpočtu nie je rozpočtovaný participatívny rozpočet; 

▪ program 3 + 8 - rozpočtovanie dvojnásobného navýšenia výdavkov za energie, v podprograme 351 

Hospodárska správa nehnuteľného majetku sú rozpočtované spoločné druhy výdavkov, percentuálne 

najväčší nárast je v rozpočte podprogramu 360 Archív a registrácia a 370 Obecný informačný systém 

▪ program 4 Služby občanom v podprograme 441 prideľovanie súpisných čísiel je rozpočtované 

zabezpečenie 1000 chýbajúcich adresných bodov; 

▪ program 7 oprava ciest a chodníkov 140 000,-€ 

▪ mzdy a odvody so započítaním navýšenia priemernej hrubej mzdy zamestnancov mestskej časti 

Bratislava -Rača o 8,36%; 

▪ rozpočtovanie zvýšenia miezd pedagogických zamestnancov o 10% a následne o 12% a pre 

nepedagogických  o 7% a potom o 10% 

▪ program 13 - poskytovanie verejných služieb na úrovni predchádzajúceho roka, zabezpečenie prevádzky 

kapacít ZŠ Plickova, prevádzka sociálnych služieb denného stacionára, domáce opatrovanie, neverejný 

poskytovatelia; 

 

 

 

 

Rozpočet bežných výdavkov 
Očakávaná skutočnosť 

2022 
Návrh rozpočtu 2023 Rozdiel v % 

Bežné program 1-14 14 819 529 16 022 951 8,12 

 

 

 

 

      

Kapitálový 
rozpočet         

        

Rozpočtové 
roky 

skutočnosť 
2020 

skutočnosť 
2021 

schválený 
rozpočet 2022 

očakávaná 
skutočnosť 

2022 

Návrh 
rozpočtu 

2023 

Návrh 
rozpočtu 

2024 

Návrh 
rozpočtu 

2025 

Kapitálové 
príjmy 

409 596 199 807 4 487 658 2 103 638 2 447 754 911 000 11 000 

Kapitálové 
výdavky 

1 216 821 2 037 216 9 683 825 5 948 544 7 295 849 1 418 055 157 000 

Hospodárenie -807 225 -1 837 409 -5 196 167 -3 844 906 -4 848 095 -507 055 -146 000 

 

 

 

Kapitálové príjmy mestskej časti Bratislava-Rača 

 

▪ príjmy z predaja nehnuteľností, vysporiadanie pozemkov pod stavbami, podiel na výnosoch z predaja 

nehnuteľného majetku obce; 

▪ kapitálové granty a transfery – EK 322 nenávratný príspevok IROP ZŠ Plickova 1 706 000,-€, Areál 

Strelkova 427 000,-€. 

 

Rozpočet príjmov 
Očakávaná skutočnosť 

2022 
Návrh rozpočtu 2023 Rozdiel v % 

Kapitálové  2 103 638 2 447 754 16,36 
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Kapitálové výdavky mestskej časti Bratislava-Rača 

 

▪ program 1 ÚPZ Táborky – Huštekle; 

▪ program 3 nehnuteľnosti vo vlastníctve MČ Bratislava-Rača – rekonštrukčné stavebné práce; 

▪ program 8 MŠ Kadnárová 2 189 000,-€; ZŠ Plickova zahŕňa PD, dozor, stavebné i rekonštrukčné práce, 

technologické zariadenie a interiérové vybavenie; 

▪ program 11 Areál Strelkova 

 

 

Rozpočet výdavkov 
Očakávaná skutočnosť 

2022 
Návrh rozpočtu 2023 Rozdiel v % 

Kapitálové 5 948 544 7 295 849 22,64 

 

 

 

 

 

      

Finančné 
operácie         

        

Rozpočtové roky 
skutočnosť 

2020 
skutočnosť 

2021 
schválený 

rozpočet 2022 

očakávaná 
skutočnosť 

2022 

Návrh 
rozpočtu 

2023 

Návrh 
rozpočtu 

2024 

Návrh 
rozpočtu 

2025 

Príjmové fin. 
operácie 

276 641 1 284 839 5 196 217 3 535 091 5 962 217 660 021 0 

Výdavkové fin. 
operácie 

1 157 013 538 392 1 612 798 965 952 1 152 776 1 302 776 1 052 776 

Hospodárenie -880 372 746 447 3 583 419 2 569 139 4 809 441 -642 755 -1 052 776 

 

 

 

Príjmové finančné operácie mestskej časti Bratislava-Rača 

 

▪ Fond rozvoja Rače – dofinancovanie kapitálových výdavkov cca 3 962 000,-€, z roho poplatok za rozvoj 

2017 – 2022 vo výške 2 274 000,-€; 

▪ Rozpočtovanie účelového čerpania úveru vo výške 1 500 000,-€ na MŠ Kadnárová; 

 

 

Rozpočet príjmov 
Očakávaná skutočnosť 

2022 
Návrh rozpočtu 2023 Rozdiel v % 

Finančné operácie EK 45x 
a bankový úver EK 513 

3 535 091 5 962 217 68,66 

 

 

▪ Stav fondových prostriedkov k 31.12.2022 - Rezervný fond 289 000,-€, Fond rozvoja Rače 3 675 000,-€ 

 

Výdavkové finančné operácie mestskej časti Bratislava-Rača 

 

 

Rozpočet výdavkov 
Očakávaná skutočnosť 

2022 
Návrh rozpočtu 2023 Rozdiel v % 

Finančné operácie program 
14 

965 952 1 152 776 19,34 
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▪ Termínovaný úver č. 297/2017/UZ mesačné splátky 17 273,-€ úroková sadzba + 0,36%p.a. 

▪ Úver č. 1066/CC/20 štvrťročné splátky 43 750,-€ fixná úroková sadzba 0,46% p.a. 

▪ Prijatý poplatok za rozvoj do FRR 

▪ Plán  - investičný úver MŠ Kadnárová 1,5 mil.€ 

 

 

 

 

ROZPOČET  PRÍJMOV 

 

 

 

Rozpočet príjmov 
Očakávaná skutočnosť 

2022 
Návrh rozpočtu 2023 Rozdiel v % 

Bežné EK 1xx - 3xx 16 095 296 16 061 605 0,21 

Kapitálové 2 103 638 2 447 754 16,36 

Finančné operácie 3 535 091 5 962 217 68,66 

Spolu 21 734 025 24 471 576 12,6 

 

 

 

 

 

ROZPOČET  VÝDAVKOV 

 

 

 

Rozpočet výdavkov 
Očakávaná skutočnosť 

2022 
Návrh rozpočtu 2023 Rozdiel v % 

Bežné 14 819 529 16 022 951 8,12 

Kapitálové 5 948 544 7 295 849 22,64 

Finančné operácie 965 952 1 152 776 19,34 

Spolu 21 734 025 24 471 576 11,19 

 

 

 

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2023 
 

 

 

Súhrnný rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača je členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné 

operácie nasledovne: 
   

Bežný rozpočet príjmy 16 061 605 

  výdavky 16 022 951 
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  rozdiel - prebytok 38 654 

Kapitálový rozpočet príjmy 2 447 754 

  výdavky 7 295 849 

  rozdiel - schodok -4 848 095 

Finančné operácie KV príjmy 5 962 217 

  výdavky 1 152 776 

  rozdiel - prebytok 4 809 441 

Celkom príjmy 24 471 576 

  výdavky 24 471 576 

  rozdiel - vyrovnaný 0 

 

 

 

 

 

Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške              

38 654,-€ 

Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový rozpočet vo výške    - 4 848 095,-€ 

Rozpočet finančných operácií je navrhnutý ako prebytkový vo výške      4 809 441,-€ 

 

Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a rozpočtu finančných operácií. 

 

Celkový rozpočet mesta je navrhnutý ako vyrovnaný tak, aby bolo zabezpečené plnenie základných funkcií 

a kompetencií mestskej časti Bratislava-Rača, plnenie základných povinností spojených so samostatným 

hospodárením a nakladaním s majetkom a príjmami. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté i možné riziká  vyplývajúce  

zo súčasnej situácie v štáte a odhady plnenia príjmovej časti rozpočtu s dopadom na výdavkovú časť. 

 

Súčasťou návrhu rozpočtu (str. 11/12 Návrhu rozpočtu) sú i rozpočty príjmov a výdavkov na mzdy a prevádzku 

rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Rača v celkovej výške 7 799 384,-. 

 

 

 

POSÚDENIE SÚLADU NÁVRHU ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - RAČA NA ROK 

2023 S PRÍSLUŠNOU LEGISLATÍVOU 

 

 

 

 

Po preverení náležitostí a obsahu Návrhu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na roky 2023 – 

2025 konštatujem, že návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača je zostavený v súlade so všeobecne platnými 

právnymi predpismi. 
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ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE 

Návrh programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na roky 2023 – 2025 bol zverejnený na úradnej 

tabuli mestskej časti a na webovom sídle v zákonom stanovenej lehote (najmenej 15 dní pred jeho schválením) 

v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov. Na základe 

uvedeného konštatujem, že Návrh programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na roky 2023 – 

2025 je zostavený v súlade so všeobecne záväznými predpismi a  

odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Rača predložený 

Návrh rozpočtu na rok 2023 schváliť a rozpočet na roky 2024 a 2025 zobrať na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ingrid Vanerková, v.r. 

        miestna kontrolórka MČ Bratislava-Rača 

 

 

 

Bratislava-Rača, 5. januára 2023 
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3. Dôvodová správa 

 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a čl. 18, ods. 4 písm. d) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, predkladáme na 

rokovanie rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2023 a obdobie 2024 - 2025 na 

zaujatie stanoviska. 

 

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. 

V zmysle § 9, ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príjmy a výdavky 

rozpočtov na nasledujúce obdobie 2024 - 2025 nie sú záväzné. 

 

Východiská k rozpočtu na rok 2023 boli prerokované na pracovnom stretnutí poslancov 

miestneho zastupiteľstva dňa 12.12.2022. 

 

 


