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Návrh  uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka    
 
 
berie na vedomie 
 
1. Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky  2023 a 2024 

2. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 

 

 
  
 
 
 
 
                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dôvodová správa:                                                                                                                  
 
Zákon  o  obecnom  zriadení  č. 369/1990 Zb.,  
§ 18 f – Úlohy hlavného kontrolóra:  
- ods. 1 b)-  „predkladá zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh  plánu  kontrolnej činnosti“ 
- ods. 1 c)- „vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce 

pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve“ 
- ods. 1 d)- „predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo zastupiteľstvu na jeho najbližšom  

zasadnutí“  
- ods. 1 e)- „predkladá  zastupiteľstvu  najmenej  raz  ročne  správu  o kontrolnej  činnosti, a to do 60 

dní po uplynutí kalendárneho roku“ 
- ods. 1 h)-  „je   povinný   vykonať   kontrolu,  ak  ho  o  to  požiada  zastupiteľstvo alebo starosta, ak 

vec neznesie odklad“ 
- ods. 1 i)-  „plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.“ 
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1 
STANOVISKO K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2022, S VÝHĽADOM NA ROKY 

2023 a 2024 
              
 V   zmysle  § 18f  odsek  1  písm. c)   zákona  č.  369/1990 Zb.  o  obecnom   zriadení  v znení 
neskorších predpisov predkladám stanovisko k návrhu rozpočtu na  obdobie  rokov 2022-2024.   
 
Rozpočet vyjadruje  samostatnosť  hospodárenia  mestskej  časti. Obsahuje  príjmy a výdavky, 
v  ktorých  sú  vyjadrené  finančné vzťahy k  právnickým a fyzickým osobám  pôsobiacim na území 
mestskej časti, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území, vyplývajúce zo zákonov, všeobecne 
záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení, ako aj zo  zmlúv.  
Rozpočet  zahŕňa  aj  finančné  vzťahy  štátu  k  rozpočtu mestskej časti, ako sú:  
- podiely na daniach v správe štátu, 
- dotácie na úhradu časti nákladov preneseného výkonu štátnej správy, 
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o  štátnom rozpočte  na  príslušný  rozpočtový  rok.  

Návrh   rozpočtu   obsahuje   aj  výnosy  z   majetku  mestskej časti  a  finančné vzťahy  k  obchodnej 
spoločnosti, ktorej  je  mestská  časť  zakladateľom (Dúbravská  televízia, s. r. o.). 
Súčasťou  rozpočtu  sú  v  zmysle   ustanovení § 4 ods. 4 zákona  o  rozpočtových   pravidlách 
územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. aj rozpočty  príjmov a výdavkov  rozpočtových organizácií 
(základné školy).  
 
Východiská   spracovania   stanoviska:  

 
1. Súlad so všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  pre  tvorbu   rozpočtu,  predovšetkým:    
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových  pravidlách verejnej  správy a o zmene a   doplnení 

niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov,  
- zákonom  č. 583/2004 Z. z.  o  rozpočtových  pravidlách   územnej  samosprávy  a  o zmene 

a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších   predpisov (ďalej len zákon č.  583/2004 
Z. z.).  

Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia: 
- zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v z. n. p., na základe ktorého hlavné mesto vydalo všeobecné 
záväzné nariadenie k jednotlivým miestnym daniam, 

- zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., 

- zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. 
n. p., 

- ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
2. Dodržanie  informačnej  povinnosti  mestskej časti:  

Návrh   rozpočtu  bol  zverejnený od  29.  novembra  2021, obvyklým   spôsobom  (úradná 
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tabuľa,  webová  stránka  m. č.),  a to v zákonom stanovenej lehote (najmenej 15 dní pred 
jeho schválením) súlade  s § 9 ods. 2  zákona  č.  369/1990  Zb. v  z. n. p.  

3. Metodická  správnosť  predloženého  návrhu  rozpočtu: 
Platný  predpis:  Opatrenie  MF SR  č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová,     
organizačná   a  ekonomická  klasifikácia,  ktorá    je  záväzná   pri   zostavovaní   rozpočtu. 

4. Programový   rozpočet:   mestská časť  rozpisuje   výdavky   rozpočtu   na   programy   mestskej 
časti,  ktoré monitoruje  a  hodnotí  počas  roka.  

 
Tvorba   návrhu   rozpočtu:  

- Návrh  je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. § 9 ods. 1 ako viacročný rozpočet na roky 
2022, 2023 a 2024, t. j. ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mestskej časti, 
v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov 
vrátane programov obce, najmenej na tri rozpočtové roky. 

- Viacročný rozpočet na roky 2023, 2024 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje 
rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2022 je po jeho schválení 
MZ záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky sú orientačné. 

- Rozpočet   je   v  súlade  s   § 10  ods. 3  zákona   č. 583/2004 Z. z.   vnútorne   členený   na:  
a) bežný  rozpočet,  t. j.  bežné  príjmy  a  bežné  výdavky,  
b) kapitálový  rozpočet,  t. j.  kapitálové  príjmy  a kapitálové  výdavky,  
c) finančné  operácie,  ktoré  nie  sú  súčasťou  príjmov  a  výdavkov  rozpočtu  obce.  

- Materiál   obsahuje   aj   údaje  v zmysle  § 4 odsek  6 zákona  č. 523/2004 Z. z., a  to:  údaje o  
skutočnosti  za  predchádzajúce  roky  2019,   2020  a  očakávanú   skutočnosť  2021.   

 
Členenie rozpočtu  na  rok  2022  -  § 10  zákona  č. 583/2004 Z. z. :   

            v EUR 

Ukazovateľ v EUR Bežný rozpočet Kapitálový 
rozpočet 

Finančné 
operácie Spolu 

Príjmy 17 833 500 2 065 000 1 705 000 21 603 500 
Výdavky 17 296 000 4 197 000 94 000 21 587 000 
Výsledok hospodárenia 
schodok (-), prebytok(+) 

        
 + 537 500 -2 132  000 +1 611 000 + 16 500 

                             
Bežný  rozpočet  je  zostavený   ako   prebytkový,  kapitálový   je  zostavený  ako  schodkový.  
Schodok kapitálového  rozpočtu  (2 132 tis. €)  má  byť  krytý  prebytkom  bežného  rozpočtu  a  
zostatkami  fondov  z  minulých  rokov.    
Celkový rozpočet je zostavený ako prebytkový, s prebytkom v hodnote 16 500,- EUR.  
 
Tvorba návrhu rozpočtu príjmov je v celkovom objeme 21 603 500,- EUR, predpokladá sa ich 
nárast oproti schváleným rozpočtom minulých rokov. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že 
úroveň navrhovaného rozpočtu príjmov je po minulé roky vždy nižšia ako neskôr dosiahnutá 
skutočnosť. Z uvedeného vyplýva, že skutočnosť naplnenia príjmov je vždy lepšia ako predpoklad 
návrhu rozpočtu príjmov. 
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Vo výdavkovej časti predstavuje návrh rozpočtu celkový objem 21 587 000,- EUR, tu na rozdiel 
od rozpočtu príjmov sa predpokladá ich pokles oproti schválenému rozpočtu roku, avšak nárast 
oproti schválenému rozpočtu minulých rokov. 
 
Upozorňujem, že ak sa mestskej časti nepodarí naplniť očakávané príjmy a zabezpečiť racionalitu 
v čerpaní výdavkov, jej plány nebudú splniteľné a bude vážne ohrozená vyrovnanosť rozpočtu 
mestskej časti. V prípade zníženia plnenia príjmov bude potrebné navrhnúť a prijať rozpočtové 
opatrenia v priebehu roka. 
 
Bežný rozpočet 
                     v EUR 

Rozpočtové roky 
Skutočnosť Schválený Očakávaný Návrh Orientačný 

2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 

Bežné príjmy 14 795 783 17 259 637 16 015 500 17 210 600 17 833 500 18 536 500 19 200 000 
Bežné výdavky 13 965 821 15 519 823 16 013 150 15 420 500 17 296 000 18 070 500 18 752 000 

Výsledok hospodárenia 
schodok (-), prebytok(+) + 829 962 + 1 739 814 + 2 350 + 1 790 100 + 537 500 + 466 000 + 448 000 

 
 
Bežné príjmy pre rok 2022 sú rozpočtované vo výške 17 833 500 EUR, čo je nárast o 3,62 % 
v porovnaní s očakávaniami roka 2021. Najvýznamnejšou zložkou rozpočtu sú daňové príjmy vo 
výške 10 257 000 EUR, čo je o 1 352 000 EUR viac ako bol schválený rozpočet na rok 2021. Ich 
najväčšiu časť tvorí príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb zo štátneho rozpočtu. 
Napriek tomu že v roku 2021 sa nenaplnili, ale je tu reálne riziko pri nenaplnenia daňových 
príjmov - z dôvodu nižšieho výberu dane z príjmov fyzických osôb spôsobený ekonomickými 
dopadmi v dôsledku pandémie COVID-19. Avšak treba korektne dodať, že spracovateľ návrhu 
rozpočtu vychádzal z prognózy MF SR. 
Ďalšou položkou sú nedaňové príjmy vo výške 1 492 000 EUR. 
 
Bežné výdavky pre rok 2022 sú rozpočtované vo výške 17 296 000 EUR, čo je o 1 282 850 EUR 
viac ako bol schválený rozpočet na rok 2021.  
 
Členenie bežných výdavkov                      v EUR 

Druh výdavky 
Záväzný 
rozpočet 

2022 

Orientačný 
rozpočet 2023 

Orientačný 
rozpočet 2024 

Mzdy                                              610 4 586 000 4 758 000 4 916 000 
Odvody do poisťovní                   620 1 670 000 1 736 000 1 796 500 
Tovary a služby                             630 4 639 000 4 951 000 5 105 000 
Bežné transfery MÚ                     640 176 000 184 000 194 000 

Bežné transfery ZŠ                       640 6 216 000 6 433 000 6 733 000 
Splátky úrokov z úverov              650 9 000 8 500 7 500 
Bežné výdavky spolu 17 296 000 18 070 500 18 752 000 

 
Bežné transfery pre rok 2022 
Celkovú výšku výdavkov na bežné transfery 176 000 € tvorí :  
- príspevok pre spoločnosť Dúbravská televízia, s. r. o. 30 000 €  
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- nenávratné dotácie na vybudovanie kontajnerových stojísk 10 000 € 
- nenávratné dotácie podľa VZN na kultúru 5 000 € 
- nenávratné dotácie podľa VZN na šport 60 000 € 
- nenávratné dotácie podľa VZN na školstvo a vzdelávanie 6 000 €   
- nenávratné dotácie podľa VZN na sociálnu oblasť 5 000 € 
- príspevok pre deti v detských domovoch vo výške 1 000 € 
- jednorazová finančná pomoc občanom v hmotnej núdzi 9 000 €   
- príspevok na stravovanie sociálne odkázaných žiakov a dôchodcov 20 000 € 
- dávka pre deti v hmotnej núdzi 1 000 €   
- odchodné do dôchodku 24 000 € 
- členské príspevky združeniam 5 000 € 

 
Kapitálový rozpočet 

v EUR 

Rozpočtové roky 
Skutočnosť Schválený Očakávaný  Návrh  Orientačný 

2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 
Kapitálové príjmy 281 932 698 924 1 410 000 430 000 2 065 000 470 000 560 000 
Kapitálové výdavky 862 249 863 655 2 617 000 1 047 000  4 197 000 1 520 000 1 710 000 

Výsledok hospodárenia 
schodok (-), prebytok(+) - 580 317 - 164 731 - 1 207 000 - 617 000  - 2 132 000 - 1 050 000 - 1 150 000 

 
 
Mestská časť v návrhu rozpočtu rozpočtuje plnenie kapitálových príjmov vo výške 2 065 000 EUR, 
z toho sú vlastné príjmy, t. j. príjmy z predaja kapitálových aktív, rozpočtované len vo výške 
75 000 EUR.  
Kapitálové výdavky rozpočtované na rok 2021 sú vo výške 4 197 000 EUR, čo predstavuje o  
3 150 000 EUR viac v porovnaní s očakávaným rozpočtom na rok 2020. Ide o realizáciu projektov 
financovaných vlastnými zdrojmi, ale aj viacerých projektov z prijatých dotácií len so 
spoluúčasťou mestskej časti. 
Mestská časť počíta s krytím kapitálových výdavkov z prebytku bežného rozpočtu, z kapitálových 
príjmov a z vlastných peňažných fondov.  
 
Finančné operácie 

v EUR 

Rozpočtové roky 
Skutočnosť Schválený Očakávaný  Návrh  Orientačný 

2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 
Príjmové FO 442 318 735 314 1 300 000 954 000 1 705 000 680 000 890 000 
Výdavkové FO 93 313 93 573 93 000 94 000 94 000 94 500 179 000 

Výsledok hospodárenia 
schodok (-), prebytok(+) + 349 005 + 641 741  + 1 207 000 + 860 000 + 1 611 000 + 585 500 + 711 000 

 
 
Na rok 2022 výdavkové finančné operácie budú vo výške 94 000 EUR, a to za platbu: 
- istinu z úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov Pri kríži vo výške 28 000 EUR, ktorý MČ 

spláca pravidelnými mesačnými splátkami, 
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- splátka istiny z komerčného úveru poskytnutého v roku 2018 v SLSP, bude vo výške 66 000 
EUR.  

Návratná finančná výpomoc z MF SR poskytnutá v roku 2020 sa začne splácať až v roku 2024. 
V príjmovej časti je to hlavne prevod z rezervného fondu vo výške 1 525 000 EUR. 
 
Predpokladaný výsledok  hospodárenia za rok  2022 –  podľa  metodiky  ESA  2010:  

 
Podľa § 4 ods.7 zákona č. 583/2004 Z. z. sa v  EÚ uplatňuje  metodika, podľa ktorej výsledok 
hospodárenia ovplyvňuje aj časové rozlíšenie, vrátane  zmeny stavu  záväzkov a  pohľadávok. 
  
v EUR 

Príjmy   Výdavky  Zmena stavu   Výsledok                     
-  finančné operácie - finančné operácie záväzkov a pohľadávok +, - = hospodárenia +, - 
    19  898 500                       21 493 000                             + 20 000                                - 1 614 500___             
 
Výpočet podľa metodiky ESA  2010 predstavuje záporný výsledok hospodárenia mestskej   časti   
-  t. j. predpokladaný schodok v roku 2022  v hodnote  1 614 500,- EUR.   
 
Peňažné  fondy  mestskej  časti:   

Mestská časť môže vytvárať peňažné fondy. O použití prostriedkov fondov rozhoduje miestne 
zastupiteľstvo.  

        v tis. EUR 

Stav a vývoj fondov  Skutočnosť Očakávanie návrh rozpočtu na rok 2022 

 2018 2019 2020 2021 k 1.1. tvorba čerpanie  k 31.12. 

Fond statickej dopravy (FSD)     17 17 0 0 0 0 0 0 

Rezervný fond  (RF)                       270 680 650 756 756 2 097 1 875 1 788 

Fond rozvoja bývania (FRB)  398 300 420 509 509 405 158 756 

Fondy celkom 685 997 1 070 1 265 1 265 2 502 2 033 2 544 
 
Za pozitívne považujem zvyšovanie zostatku na rezervnom fonde, čo zabezpečí dostatočnú 
rezervu v prípade výpadku príjmov v rozpočte mestskej časti. 
 
Rezervný fond sa tvorí zo zostatku zdrojov minulých rokov + prídel z prebytku hospodárenia, 
najmenej vo výške  10 %. Použitie  RF upravuje  zákon  č. 583/2004 Z. z.  v  ust.  §10 ods.  9:   „Ak  
v  priebehu   rozpočtového  roka  vznikne  potreba   úhrady   bežných   výdavkov  na  odstránenie 
havarijného  stavu  majetku obce, na  likvidáciu  škôd  spôsobených  živelnými  pohromami alebo 
inou  mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, 
môže obec na  základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu.  
Prostriedky fondu môže obec na základe  rozhodnutia zastupiteľstva  použiť  aj na úhradu 
záväzkov bežného rozpočtu, ktoré  vznikli v predchádzajúcich rokoch, maximálne  v  sume  
prebytku  bežného rozpočtu  za  predchádzajúci rok.“ 
 
Fond  rozvoja  bývania   tvoria zostatky +  príjmy  z  prebytku  + tržby  z  predaja  bytov,  NP, 
pozemkov + splátky  pôžičiek  na  byty.  FRB  sa  používa  na   výstavbu  a obnovu  bytového 
a nebytového fondu, infraštruktúry,  zariadení na sociálne ubytovanie obyvateľov m. č. a  pod.   
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Pravidlá  zostavenia  rozpočtu  -  § 10 ods. 7 zákona  č. 583/2004 Z. z.:    

Rozpočet sa  zostavuje ako  vyrovnaný alebo prebytkový. Obec je povinná zostaviť bežný 
rozpočet  ako  vyrovnaný alebo prebytkový.  Bežný rozpočet sa môže zostaviť  ako  schodkový, 
ak sa rozpočtujú účelovo určené prostriedky zo ŠR, z  EÚ alebo na základe osobitného predpisu, 
nevyčerpané v minulých rokoch. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako  vyrovnaný alebo  
prebytkový, môže sa zostaviť ako  schodkový, ak schodok možno kryť zostatkami z minulých 
rokov, návratnými zdrojmi, prebytkom bežného  rozpočtu.  
 
Úverové zaťaženie  

Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 ods. 6 
zákona č. 583/2004 Z. z.  Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, 
len ak: 

a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka a 

b) suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov    
investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných 
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v 
príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté 
z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného 
predpisu. 

Mestská časť spĺňa všetky podmienky zadlženosti podľa zákona zákon č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Zoznam úverov: 

Číslo 
úveru Úver Výška úveru Rok 

prijatia 

Zostatok k 
31.12.2021 

istina 

Splátka istiny 
+ úrok za rok 

2021 

Predpoklad 
splátka istiny + 

úroku za rok 
2024 

1. Úver v SLSP 990 000,00 € 2018 792 000,00 € 68 878,48 € 68 333,07 € 

2. 
Bezúročná návratná 

finančná výpomoc „COVID-
19“ z MF SR 

335 870,28 € 2020 335 870,28 €  0 83 967,57 € 

 Spolu 1 325 870,28 €  1 127 870,28 € 68 878, 48 € 152 300,64 € 

 

Ukazovatele  zadlženosti k 31.12.2021:  
Výpočet % celkovej sumy dlhu :    
celková suma dlhu k 31.12.2021                                    1 127 870,28 EUR 
skutočné bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka                 17 259 637,00 EUR   
z toho 60 %                                                                                             10 355 782,20 EUR 
celková suma dlhu stav k 31.12.2021  v %                                                                   6,53 %  
 
 
Výpočet % ročných splátok (istina + úroky):  
suma splátok, vrátane úhrady výnosov k 31.12.2021                     68 878,00 EUR  
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skutočné bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka, znížené             
o granty a transfery (2020)                                                                                 10 874 185,00 EUR 
z toho 25 %                                                                                                              2 718 546,25 EUR 
stav k 31.12.2021  v %                                                                                                        0,63 % 
Predpoklad k roku 2024*: Výpočet % ročných splátok (istina + úroky)  
suma splátok, vrátane úhrady výnosov  za rok 2024           152 300,64 EUR 
skutočné bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka, znížené             
o granty a transfery (2020)                                                                               10 874 185,00 EUR 
z toho 25 %                                                                                                            2 718 546,25 EUR 
stav k 31.12.2024  v %                                                                                                       1,40 % 
 
* v roku 2024 mestská časť začne splácať návratnú finančnú výpomoc „COVID-19“, poskytnutú  MF SR 
 
Záver:  

Predkladané stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu je zamerané najmä na 
posúdenie súladu návrhu rozpočtu so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a na identifikáciu prípadných rizík a rezerv plnenia rozpočtovaných príjmov a výdavkov. 
Návrh   viacročného rozpočtu a návrh rozpočtu   mestskej   časti  Bratislava-Dúbravka  na  rok  
2022 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov, zákona 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 a zákona č. 
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy. 
Kvalita  rozpočtu sa  odvíja od kvality odhadu príjmov a výdavkov pri zabezpečení riadneho 
fungovania samosprávy, od realizácie rozvojových programov a  udržania primeraných rezerv. 
Stanovisko nehodnotí kvalitu rozpočtu, ale posudzuje jeho súlad  s platnými   predpismi. 
Rizikom sa môže javiť nenaplnenie prognózy MF SR v oblasti podielových daní s ekonomickými 
dopadmi opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19, ktoré však MČ nemá možnosť ovplyvniť. 
Rizikom sa môže javiť aj napĺňanie položiek miestnych daní a poplatkov a výnosy z majetku MČ, 
čo však MČ má možnosť ovplyvniť.  
Odporúčam sledovať stav plnenia pohľadávok s dôrazom na vymáhanie pohľadávok po lehote 
splatnosti a vyvíjať aktivity k zamedzeniu ďalšieho vzniku pohľadávok po lehote splatnosti. 
Dôrazne dodržiavať rozpočtovú rovnováhu nielen na úrovni MČ, ale aj ostatných subjektov 
zapojených do rozpočtového procesu, a pri hrozbe neplnenia príjmov v plánovanej výške vykonať 
konsolidáciu bežných výdavkov. 
 
Predkladaný návrh rozpočtu pokladám za reálny a udržateľný. 
Na základe skutočností uvedených v stanovisku odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu 
MČ Bratislava-Dúbravka 
- schváliť predložený návrh rozpočtu MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2022, 
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- zobrať na vedomie návrh viacročného rozpočtu MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2023–2024. 
 
 
Vypracoval: Bc. Marián Takács                                       V Bratislave  4. decembra  2021     

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022                  2 
 

I. Pravidelné   činnosti:  

- Vypracovanie   správy   o   kontrolnej   činnosti   za   rok   2021 
(Platný  predpis:  Zákon  o  obecnom  zriadení   č.  369/1990 Zb.,   § 18f  ods. 1 pís. e) 

- Kontrola  prijímania,  evidencie  a  vybavovania  sťažností  a  petícií  za   rok  2021 
(Platné predpisy:  Zákon o sťažnostiach  č. 9/2010 Z. z.,   Zákon č. 10/1996 Z. z. § 7/3/c) 

- Vypracovanie stanoviska k  záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za  
rok  2021 
(Platný predpis:  Zákon  o  obecnom  zriadení   č.  369/1990 Zb.,  § 18f ods.  1 písm. c) 

   
II. Kontrolné   akcie:     

- Kontrola stavu a vývoja  dlhu mestskej časti  (podľa  § 17 ods. 15 zák. č.583/2004 Z. z.  
„Hlavný  kontrolór  sleduje  počas  rozpočtového  roka  stav  a  vývoj  dlhu  obce....“  )    

- Tematické  a mimoriadne kontroly na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva, na  
základe  požiadavky  starostu  a  z  vlastného  podnetu 
(Platný predpis:  § 18f  ods. 1 písm. h)  zákona   o  obecnom  zriadení   č. 369/1990 Zb.) 

 
 
V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., § 18f  ods. 1 pís. b) – „Hlavný  kontrolór  
predkladá  zastupiteľstvu  raz za  šesť  mesiacov  návrh  plánu  kontrolnej  činnosti,   
ktorý  musí byť najneskôr  15 dní  pred  jeho  prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom 
v obci obvyklým.“ 
 
Návrh  plánu  kontrolnej   činnosti   na  1. polrok  2021  bol  zverejnený  na   webovej  stránke  
a  na  úradnej   tabuli   mestskej   časti   od   16. novembra  2021.                                                                                                       
V čase  vypracovania  materiálu  na  zasadnutie  MZ  neboli  predložené  žiadne  pripomienky 
a  návrhy  na  jeho  doplnenie  a zmeny. 
 
 
Vypracoval:  Bc. Marián Takács                             V Bratislave 16. novembra 2021 
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	STANOVISKO K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2022, S VÝHĽADOM NA ROKY 2023 a 2024
	STANOVISKO K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2022, S VÝHĽADOM NA ROKY 2023 a 2024
	Východiská   spracovania   stanoviska:
	Tvorba   návrhu   rozpočtu:
	Členenie rozpočtu  na  rok  2022  -  § 10  zákona  č. 583/2004 Z. z. :
	Bežný rozpočet
	Kapitálový rozpočet
	Finančné operácie

	Predpokladaný výsledok  hospodárenia za rok  2022 –  podľa  metodiky  ESA  2010:
	Peňažné  fondy  mestskej  časti:
	Pravidlá  zostavenia  rozpočtu  -  § 10 ods. 7 zákona  č. 583/2004 Z. z.:
	Úverové zaťaženie
	Ukazovatele  zadlženosti k 31.12.2021:

	Záver:

	 V   zmysle  § 18f  odsek  1  písm. c)   zákona  č.  369/1990 Zb.  o  obecnom   zriadení  v znení neskorších predpisov predkladám stanovisko k návrhu rozpočtu na  obdobie  rokov 2022-2024.  
	Rozpočet vyjadruje  samostatnosť  hospodárenia  mestskej  časti. Obsahuje  príjmy a výdavky, v  ktorých  sú  vyjadrené  finančné vzťahy k  právnickým a fyzickým osobám  pôsobiacim na území mestskej časti, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území, vyplývajúce zo zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení, ako aj zo  zmlúv. 
	Rozpočet  zahŕňa  aj  finančné  vzťahy  štátu  k  rozpočtu mestskej časti, ako sú: 
	- podiely na daniach v správe štátu,
	- dotácie na úhradu časti nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
	- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o  štátnom rozpočte  na  príslušný  rozpočtový  rok. 
	Návrh   rozpočtu   obsahuje   aj  výnosy  z   majetku  mestskej časti  a  finančné vzťahy  k  obchodnej spoločnosti, ktorej  je  mestská  časť  zakladateľom (Dúbravská  televízia, s. r. o.).
	Súčasťou  rozpočtu  sú  v  zmysle   ustanovení § 4 ods. 4 zákona  o  rozpočtových   pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. aj rozpočty  príjmov a výdavkov  rozpočtových organizácií (základné školy). 
	1. Súlad so všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  pre  tvorbu   rozpočtu,  predovšetkým:   
	- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových  pravidlách verejnej  správy a o zmene a   doplnení niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov, 
	- zákonom  č. 583/2004 Z. z.  o  rozpočtových  pravidlách   územnej  samosprávy  a  o zmene a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších   predpisov (ďalej len zákon č.  583/2004 Z. z.). 
	Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia:
	- zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p., na základe ktorého hlavné mesto vydalo všeobecné záväzné nariadenie k jednotlivým miestnym daniam,
	- zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
	- zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p.,
	- ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
	2. Dodržanie  informačnej  povinnosti  mestskej časti: Návrh   rozpočtu  bol  zverejnený od  29.  novembra  2021, obvyklým   spôsobom  (úradná tabuľa,  webová  stránka  m. č.),  a to v zákonom stanovenej lehote (najmenej 15 dní pred jeho schválením) súlade  s § 9 ods. 2  zákona  č.  369/1990  Zb. v  z. n. p. 
	3. Metodická  správnosť  predloženého  návrhu  rozpočtu:Platný  predpis:  Opatrenie  MF SR  č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová,     organizačná   a  ekonomická  klasifikácia,  ktorá    je  záväzná   pri   zostavovaní   rozpočtu.
	4. Programový   rozpočet:   mestská časť  rozpisuje   výdavky   rozpočtu   na   programy   mestskej časti,  ktoré monitoruje  a  hodnotí  počas  roka. 
	- Návrh  je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. § 9 ods. 1 ako viacročný rozpočet na roky 2022, 2023 a 2024, t. j. ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mestskej časti, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce, najmenej na tri rozpočtové roky.
	- Viacročný rozpočet na roky 2023, 2024 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2022 je po jeho schválení MZ záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky sú orientačné.
	- Rozpočet   je   v  súlade  s   § 10  ods. 3  zákona   č. 583/2004 Z. z.   vnútorne   členený   na: 
	a) bežný  rozpočet,  t. j.  bežné  príjmy  a  bežné  výdavky, 
	b) kapitálový  rozpočet,  t. j.  kapitálové  príjmy  a kapitálové  výdavky, 
	c) finančné  operácie,  ktoré  nie  sú  súčasťou  príjmov  a  výdavkov  rozpočtu  obce. 
	- Materiál   obsahuje   aj   údaje  v zmysle  § 4 odsek  6 zákona  č. 523/2004 Z. z., a  to:  údaje o  skutočnosti  za  predchádzajúce  roky  2019,   2020  a  očakávanú   skutočnosť  2021.  
	            v EUR
	Finančné operácie
	Kapitálový rozpočet
	Spolu
	Bežný rozpočet
	Ukazovateľ v EUR
	21 603 500
	1 705 000
	2 065 000
	17 833 500
	Príjmy
	21 587 000
	94 000
	4 197 000
	17 296 000
	Výdavky
	Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok(+)
	 
	 
	 
	 
	+ 16 500
	+1 611 000
	-2 132  000
	 + 537 500
	Bežný  rozpočet  je  zostavený   ako   prebytkový,  kapitálový   je  zostavený  ako  schodkový. 
	Schodok kapitálového  rozpočtu  (2 132 tis. €)  má  byť  krytý  prebytkom  bežného  rozpočtu  a  zostatkami  fondov  z  minulých  rokov.   
	Celkový rozpočet je zostavený ako prebytkový, s prebytkom v hodnote 16 500,- EUR. 
	Tvorba návrhu rozpočtu príjmov je v celkovom objeme 21 603 500,- EUR, predpokladá sa ich nárast oproti schváleným rozpočtom minulých rokov. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že úroveň navrhovaného rozpočtu príjmov je po minulé roky vždy nižšia ako neskôr dosiahnutá skutočnosť. Z uvedeného vyplýva, že skutočnosť naplnenia príjmov je vždy lepšia ako predpoklad návrhu rozpočtu príjmov.
	Vo výdavkovej časti predstavuje návrh rozpočtu celkový objem 21 587 000,- EUR, tu na rozdiel od rozpočtu príjmov sa predpokladá ich pokles oproti schválenému rozpočtu roku, avšak nárast oproti schválenému rozpočtu minulých rokov.
	Upozorňujem, že ak sa mestskej časti nepodarí naplniť očakávané príjmy a zabezpečiť racionalitu v čerpaní výdavkov, jej plány nebudú splniteľné a bude vážne ohrozená vyrovnanosť rozpočtu mestskej časti. V prípade zníženia plnenia príjmov bude potrebné navrhnúť a prijať rozpočtové opatrenia v priebehu roka.
	                     v EUR
	Orientačný
	Návrh
	Očakávaný
	Schválený
	Skutočnosť
	Rozpočtové roky
	2024
	2023
	2022
	2021
	2021
	2020
	2019
	19 200 000
	18 536 500
	17 833 500
	17 210 600
	16 015 500
	17 259 637
	14 795 783
	Bežné príjmy
	18 752 000
	18 070 500
	17 296 000
	15 420 500
	16 013 150
	15 519 823
	13 965 821
	Bežné výdavky
	Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok(+)
	+ 448 000
	+ 466 000
	+ 537 500
	+ 1 790 100
	+ 2 350
	+ 1 739 814
	+ 829 962
	Bežné príjmy pre rok 2022 sú rozpočtované vo výške 17 833 500 EUR, čo je nárast o 3,62 % v porovnaní s očakávaniami roka 2021. Najvýznamnejšou zložkou rozpočtu sú daňové príjmy vo výške 10 257 000 EUR, čo je o 1 352 000 EUR viac ako bol schválený rozpočet na rok 2021. Ich najväčšiu časť tvorí príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb zo štátneho rozpočtu. Napriek tomu že v roku 2021 sa nenaplnili, ale je tu reálne riziko pri nenaplnenia daňových príjmov - z dôvodu nižšieho výberu dane z príjmov fyzických osôb spôsobený ekonomickými dopadmi v dôsledku pandémie COVID-19. Avšak treba korektne dodať, že spracovateľ návrhu rozpočtu vychádzal z prognózy MF SR.
	Ďalšou položkou sú nedaňové príjmy vo výške 1 492 000 EUR.
	Bežné výdavky pre rok 2022 sú rozpočtované vo výške 17 296 000 EUR, čo je o 1 282 850 EUR viac ako bol schválený rozpočet na rok 2021. 
	Členenie bežných výdavkov                      v EUR
	Záväzný
	Orientačný
	Orientačný
	rozpočet
	Druh výdavky
	rozpočet 2024
	rozpočet 2023
	2022
	4 916 000
	4 758 000
	4 586 000
	Mzdy                                              610
	1 796 500
	1 736 000
	1 670 000
	Odvody do poisťovní                   620
	5 105 000
	4 951 000
	4 639 000
	Tovary a služby                             630
	194 000
	184 000
	176 000
	Bežné transfery MÚ                     640
	6 733 000
	6 433 000
	6 216 000
	Bežné transfery ZŠ                       640
	7 500
	8 500
	9 000
	Splátky úrokov z úverov              650
	18 752 000
	18 070 500
	17 296 000
	Bežné výdavky spolu
	Bežné transfery pre rok 2022
	Celkovú výšku výdavkov na bežné transfery 176 000 € tvorí : 
	- príspevok pre spoločnosť Dúbravská televízia, s. r. o. 30 000 € 
	- nenávratné dotácie na vybudovanie kontajnerových stojísk 10 000 €
	- nenávratné dotácie podľa VZN na kultúru 5 000 €
	- nenávratné dotácie podľa VZN na šport 60 000 €
	- nenávratné dotácie podľa VZN na školstvo a vzdelávanie 6 000 €  
	- nenávratné dotácie podľa VZN na sociálnu oblasť 5 000 €
	- príspevok pre deti v detských domovoch vo výške 1 000 €
	- jednorazová finančná pomoc občanom v hmotnej núdzi 9 000 €  
	- príspevok na stravovanie sociálne odkázaných žiakov a dôchodcov 20 000 €
	- dávka pre deti v hmotnej núdzi 1 000 €  
	- odchodné do dôchodku 24 000 €
	- členské príspevky združeniam 5 000 €
	v EUR
	Orientačný
	 Návrh 
	Očakávaný
	Schválený
	Skutočnosť
	Rozpočtové roky
	2024
	2023
	2022
	2021
	2021
	2020
	2019
	560 000
	470 000
	2 065 000
	430 000
	1 410 000
	698 924
	281 932
	Kapitálové príjmy
	1 710 000
	1 520 000
	4 197 000
	1 047 000 
	2 617 000
	863 655
	862 249
	Kapitálové výdavky
	Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok(+)
	- 1 150 000
	- 1 050 000
	- 2 132 000
	- 617 000 
	- 1 207 000
	- 164 731
	- 580 317
	Mestská časť v návrhu rozpočtu rozpočtuje plnenie kapitálových príjmov vo výške 2 065 000 EUR, z toho sú vlastné príjmy, t. j. príjmy z predaja kapitálových aktív, rozpočtované len vo výške 75 000 EUR. 
	Kapitálové výdavky rozpočtované na rok 2021 sú vo výške 4 197 000 EUR, čo predstavuje o 
	3 150 000 EUR viac v porovnaní s očakávaným rozpočtom na rok 2020. Ide o realizáciu projektov financovaných vlastnými zdrojmi, ale aj viacerých projektov z prijatých dotácií len so spoluúčasťou mestskej časti.
	Mestská časť počíta s krytím kapitálových výdavkov z prebytku bežného rozpočtu, z kapitálových príjmov a z vlastných peňažných fondov. 
	v EUR
	Orientačný
	 Návrh 
	Očakávaný
	Schválený
	Skutočnosť
	Rozpočtové roky
	2024
	2023
	2022
	2021
	2021
	2020
	2019
	890 000
	680 000
	1 705 000
	954 000
	1 300 000
	735 314
	442 318
	Príjmové FO
	179 000
	94 500
	94 000
	94 000
	93 000
	93 573
	93 313
	Výdavkové FO
	Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok(+)
	+ 711 000
	+ 585 500
	+ 1 611 000
	+ 860 000
	+ 1 207 000
	+ 641 741 
	+ 349 005
	Na rok 2022 výdavkové finančné operácie budú vo výške 94 000 EUR, a to za platbu:
	- istinu z úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov Pri kríži vo výške 28 000 EUR, ktorý MČ spláca pravidelnými mesačnými splátkami,
	- splátka istiny z komerčného úveru poskytnutého v roku 2018 v SLSP, bude vo výške 66 000 EUR. 
	Návratná finančná výpomoc z MF SR poskytnutá v roku 2020 sa začne splácať až v roku 2024.
	V príjmovej časti je to hlavne prevod z rezervného fondu vo výške 1 525 000 EUR.
	Podľa § 4 ods.7 zákona č. 583/2004 Z. z. sa v  EÚ uplatňuje  metodika, podľa ktorej výsledok hospodárenia ovplyvňuje aj časové rozlíšenie, vrátane  zmeny stavu  záväzkov a  pohľadávok.
	v EUR
	Príjmy   Výdavky  Zmena stavu   Výsledok                    
	-  finančné operácie - finančné operácie záväzkov a pohľadávok +, - = hospodárenia +, -
	    19  898 500                       21 493 000                             + 20 000                                - 1 614 500___            
	Výpočet podľa metodiky ESA  2010 predstavuje záporný výsledok hospodárenia mestskej   časti   -  t. j. predpokladaný schodok v roku 2022  v hodnote  1 614 500,- EUR.  
	Mestská časť môže vytvárať peňažné fondy. O použití prostriedkov fondov rozhoduje miestne zastupiteľstvo. 
	        v tis. EUR
	návrh rozpočtu na rok 2022
	Očakávanie
	Skutočnosť
	Stav a vývoj fondov 
	k 31.12.
	čerpanie 
	tvorba
	k 1.1.
	2021
	2020
	2019
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	17
	Fond statickej dopravy (FSD)    
	1 788
	1 875
	2 097
	756
	756
	650
	680
	270
	Rezervný fond  (RF)                      
	756
	158
	405
	509
	509
	420
	300
	398
	Fond rozvoja bývania (FRB) 
	2 544
	2 033
	2 502
	1 265
	1 265
	1 070
	997
	685
	Fondy celkom
	Za pozitívne považujem zvyšovanie zostatku na rezervnom fonde, čo zabezpečí dostatočnú rezervu v prípade výpadku príjmov v rozpočte mestskej časti.
	Rezervný fond sa tvorí zo zostatku zdrojov minulých rokov + prídel z prebytku hospodárenia, najmenej vo výške  10 %. Použitie  RF upravuje  zákon  č. 583/2004 Z. z.  v  ust.  §10 ods.  9:   „Ak  v  priebehu   rozpočtového  roka  vznikne  potreba   úhrady   bežných   výdavkov  na  odstránenie havarijného  stavu  majetku obce, na  likvidáciu  škôd  spôsobených  živelnými  pohromami alebo inou  mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec na  základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu.  Prostriedky fondu môže obec na základe  rozhodnutia zastupiteľstva  použiť  aj na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré  vznikli v predchádzajúcich rokoch, maximálne  v  sume  prebytku  bežného rozpočtu  za  predchádzajúci rok.“
	Fond  rozvoja  bývania   tvoria zostatky +  príjmy  z  prebytku  + tržby  z  predaja  bytov,  NP, pozemkov + splátky  pôžičiek  na  byty.  FRB  sa  používa  na   výstavbu  a obnovu  bytového a nebytového fondu, infraštruktúry,  zariadení na sociálne ubytovanie obyvateľov m. č. a  pod.  
	Rozpočet sa  zostavuje ako  vyrovnaný alebo prebytkový. Obec je povinná zostaviť bežný rozpočet  ako  vyrovnaný alebo prebytkový.  Bežný rozpočet sa môže zostaviť  ako  schodkový, ak sa rozpočtujú účelovo určené prostriedky zo ŠR, z  EÚ alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpané v minulých rokoch. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako  vyrovnaný alebo  prebytkový, môže sa zostaviť ako  schodkový, ak schodok možno kryť zostatkami z minulých rokov, návratnými zdrojmi, prebytkom bežného  rozpočtu. 
	Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.  Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
	a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
	b) suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov    investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
	Mestská časť spĺňa všetky podmienky zadlženosti podľa zákona zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
	Zoznam úverov:
	Predpoklad splátka istiny + úroku za rok 2024
	Splátka istiny + úrok za rok 2021
	Zostatok k 31.12.2021
	Rok prijatia
	Číslo úveru
	Výška úveru
	Úver
	istina
	68 333,07 €
	68 878,48 €
	792 000,00 €
	2018
	990 000,00 €
	Úver v SLSP
	1.
	Bezúročná návratná finančná výpomoc „COVID-19“ z MF SR
	83 967,57 €
	0
	335 870,28 € 
	2020
	335 870,28 €
	2.
	152 300,64 €
	68 878, 48 €
	1 127 870,28 €
	1 325 870,28 €
	Spolu
	Výpočet % celkovej sumy dlhu :   
	celková suma dlhu k 31.12.2021                                    1 127 870,28 EUR
	skutočné bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka                 17 259 637,00 EUR  
	z toho 60 %                                                                                             10 355 782,20 EUR
	celková suma dlhu stav k 31.12.2021  v %                                                                   6,53 % 
	Výpočet % ročných splátok (istina + úroky): 
	suma splátok, vrátane úhrady výnosov k 31.12.2021                     68 878,00 EUR 
	skutočné bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka, znížené            
	o granty a transfery (2020)                                                                                 10 874 185,00 EUR
	z toho 25 %                                                                                                              2 718 546,25 EUR
	stav k 31.12.2021  v %                                                                                                        0,63 %
	Predpoklad k roku 2024*: Výpočet % ročných splátok (istina + úroky) 
	suma splátok, vrátane úhrady výnosov  za rok 2024           152 300,64 EUR
	skutočné bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka, znížené            
	o granty a transfery (2020)                                                                               10 874 185,00 EUR
	z toho 25 %                                                                                                            2 718 546,25 EUR
	stav k 31.12.2024  v %                                                                                                       1,40 %
	* v roku 2024 mestská časť začne splácať návratnú finančnú výpomoc „COVID-19“, poskytnutú  MF SR
	Predkladané stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu je zamerané najmä na posúdenie súladu návrhu rozpočtu so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a na identifikáciu prípadných rizík a rezerv plnenia rozpočtovaných príjmov a výdavkov.
	Návrh   viacročného rozpočtu a návrh rozpočtu   mestskej   časti  Bratislava-Dúbravka  na  rok  2022 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
	 Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona 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 a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.
	Kvalita  rozpočtu sa  odvíja od kvality odhadu príjmov a výdavkov pri zabezpečení riadneho fungovania samosprávy, od realizácie rozvojových programov a  udržania primeraných rezerv. Stanovisko nehodnotí kvalitu rozpočtu, ale posudzuje jeho súlad  s platnými   predpismi.
	Rizikom sa môže javiť nenaplnenie prognózy MF SR v oblasti podielových daní s ekonomickými dopadmi opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19, ktoré však MČ nemá možnosť ovplyvniť. Rizikom sa môže javiť aj napĺňanie položiek miestnych daní a poplatkov a výnosy z majetku MČ, čo však MČ má možnosť ovplyvniť. 
	Odporúčam sledovať stav plnenia pohľadávok s dôrazom na vymáhanie pohľadávok po lehote splatnosti a vyvíjať aktivity k zamedzeniu ďalšieho vzniku pohľadávok po lehote splatnosti.
	Dôrazne dodržiavať rozpočtovú rovnováhu nielen na úrovni MČ, ale aj ostatných subjektov zapojených do rozpočtového procesu, a pri hrozbe neplnenia príjmov v plánovanej výške vykonať konsolidáciu bežných výdavkov.
	Predkladaný návrh rozpočtu pokladám za reálny a udržateľný.
	Na základe skutočností uvedených v stanovisku odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu
	MČ Bratislava-Dúbravka
	- schváliť predložený návrh rozpočtu MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2022,
	- zobrať na vedomie návrh viacročného rozpočtu MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2023–2024.
	Vypracoval: Bc. Marián Takács                                       V Bratislave  4. decembra  2021    
	Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022                  2
	I. Pravidelné   činnosti:
	II. Kontrolné   akcie:

	- Vypracovanie   správy   o   kontrolnej   činnosti   za   rok   2021(Platný  predpis:  Zákon  o  obecnom  zriadení   č.  369/1990 Zb.,   § 18f  ods. 1 pís. e)
	- Kontrola  prijímania,  evidencie  a  vybavovania  sťažností  a  petícií  za   rok  2021(Platné predpisy:  Zákon o sťažnostiach  č. 9/2010 Z. z.,   Zákon č. 10/1996 Z. z. § 7/3/c)
	- Vypracovanie stanoviska k  záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za  rok  2021(Platný predpis:  Zákon  o  obecnom  zriadení   č.  369/1990 Zb.,  § 18f ods.  1 písm. c)
	- Kontrola stavu a vývoja  dlhu mestskej časti  (podľa  § 17 ods. 15 zák. č.583/2004 Z. z. „Hlavný  kontrolór  sleduje  počas  rozpočtového  roka  stav  a  vývoj  dlhu  obce....“  )   
	- Tematické  a mimoriadne kontroly na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva, na  základe  požiadavky  starostu  a  z  vlastného  podnetu(Platný predpis:  § 18f  ods. 1 písm. h)  zákona   o  obecnom  zriadení   č. 369/1990 Zb.)
	V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., § 18f  ods. 1 pís. b) – „Hlavný  kontrolór  predkladá  zastupiteľstvu  raz za  šesť  mesiacov  návrh  plánu  kontrolnej  činnosti,  
	ktorý  musí byť najneskôr  15 dní  pred  jeho  prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.“
	Návrh  plánu  kontrolnej   činnosti   na  1. polrok  2021  bol  zverejnený  na   webovej  stránke  a  na  úradnej   tabuli   mestskej   časti   od   16. novembra  2021.                                                                                                       V čase  vypracovania  materiálu  na  zasadnutie  MZ  neboli  predložené  žiadne  pripomienky a  návrhy  na  jeho  doplnenie  a zmeny.
	Vypracoval:  Bc. Marián Takács                             V Bratislave 16. novembra 2021

