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Návrh uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
 

A. berie na vedomie 
 

1. Ročnú účtovnú závierku za organizáciu Dúbravská televízia, s.r.o. za rok 2018  
  a hospodársky výsledok – zisk pred zdanením vo výške 1 719 EUR.  

 
B. schvaľuje 

 
1.   Záverečný účet a celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok   

2018 bez výhrad. 
 

2.   Prevod zostatku finančných prostriedkov (disponibilné zdroje k 31.12.2018) z roku 
2018 v objeme 530 427,47 EUR z bežných účtov na účet rezervného fondu 

 
C. potvrdzuje 

 
1. Schodok rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2018 a jeho krytie   
      z návratných zdrojov financovania a z peňažných fondov, vyčíslený vo výške   
      961 135,90 EUR spôsobený nevyhnutnými investíciami do rekonštrukcie 
      budov ZŠ a MŠ. 

 
2. vysporiadanie schodku finančného hospodárenia za rok 2018 z príjmových finančných 

operácií. 
 
 
Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 4.6.2019 
Komisia ekonomická prerokovala uvedený materiál k záverečnému účtu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka za rok 2018 a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka schváliť záverečný účet bez výhrad.  
 
Hlasovanie:       prítomní: 7              za: 7           proti: 0                  zdržali sa: 0 
 
 
 
 

Uznesenie MR  č. 27/2019 
zo dňa 11. 6. 2019 

 
Miestna rada 

Odporúča 
 

miestnemu zastupiteľstvu 
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A. zobrať na vedomie 
 

       1. Ročnú účtovnú závierku za organizáciu Dúbravská televízia, s.r.o. za rok 2018 
           a hospodársky výsledok – zisk pred zdanením vo výške 1 719 EUR.  
 

B. schváliť 
 

      1.  Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2018 bez výhrad. 
 

C. potvrdiť 
 

1. Schodok rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2018 a jeho krytie   
      z návratných zdrojov financovania a z peňažných fondov, vyčíslený vo výške   
      922 631,64 EUR spôsobený nevyhnutnými investíciami do rekonštrukcie 
      budov ZŠ a MŠ. 

 
2. vysporiadanie schodku finančného hospodárenia za rok 2018 z návratných zdrojov 

financovania. 
 

 
 
Hlasovanie :        prítomní :     8      za :     8      proti :     0      zdržali sa :    0 
 
 
 

Záverečný účet  

mestskej časti Bratislava - Dúbravka  za rok 2018 
___________________________________________________________________________ 
 
Úvod 
 
  V súlade s ustanoveniami § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov a § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme na prerokovanie 
záverečný účet mestskej časti Bratislava - Dúbravka za rok 2018. 
 
Po obsahovej stránke je materiál rozdelený do týchto častí : 
 

a) textová časť : 
 
  1. Rozpočet obce na rok 2018 
 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 
 4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 
 5. Tvorba a použitie prostriedkov z fondov k 31.12.2018 
 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 
 8. Hospodárenie zriadených rozpočtových organizácií za rok 2018 
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            9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  
          10. Podnikateľská činnosť 
  11. Usporiadanie finančných vzťahov  
  12. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu. 
 
     b) tabuľková časť. 

 
Textová časť predkladaného materiálu je podrobne komentovaná a poskytuje 

informácie o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtu výdavkov, tvorbu a použitie 
prostriedkov z fondov, hodnotenie plnenia programového rozpočtu a rozbor činnosti 
a hospodárenie rozpočtových organizácií - základných škôl za rok 2018. Podstatnú časť tohto 
materiálu predstavuje usporiadanie finančných vzťahov a výpočet výsledku rozpočtového  
hospodárenia.  
 Tabuľková časť dokumentuje prehľad o výsledkoch hospodárenia mestskej časti podľa 
schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2018 a jeho plnenia k 31.12.2018 ako aj 
informácie o plnení rozpočtu rozpočtových organizácií (základných škôl) za rok 2018.  

Ročná účtovná závierka mestskej časti bola overená audítorom, ktorý tiež overil, či 
údaje zo záverečného účtu nadväzujú na údaje z účtovnej závierky a jeho správa je v prílohe 
tohto materiálu. Údaje a hodnoty sú potvrdené účtovným výkazníctvom, ktorého súčasťou je 
aj súvaha a výkaz ziskov a strát mestskej časti Bratislava - Dúbravka. Súčasťou predloženého 
materiálu je aj stanovisko miestnej kontrolórky k záverečnému účtu a k výsledkom 
hospodárenia za rok 2018.  

 
 
 
 

1. Rozpočet obce na rok 2018 
 
Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet mestskej 

časti Bratislava – Dúbravka na rok 2018. Mestská časť Bratislava-Dúbravka zostavila 
rozpočet na rok 2018 podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Dúbravka na rok 2018 bol schválený uznesením 
miestneho zastupiteľstva č. 255/2017 dňa 12.12.2017 ako prebytkový, s príjmami vo výške 
14 483 000 EUR a výdavkami vo výške 14 475 000 EUR.  

V priebehu roka 2018 bol rozpočet upravený na základe nasledovných uznesení 
miestneho zastupiteľstva : 

- prvá úprava rozpočtu schválená dňa 17.4.2018 uznesením č. 286/2018  
- druhá úprava rozpočtu schválená dňa 26.6.2018 uznesením č. 304/2018  

Ďalšie úpravy rozpočtu počas roka boli vykonané v súlade so zákonom, pri dodržaní §14 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po týchto úpravách rozpočet 
príjmov k 31.12. 2018 bol vo výške 15 062 858 EUR a rozpočet výdavkov 14 967 788 EUR. 
 
 

Rozpočet obce k 31.12. 2018 
   EUR 

Členenie rozpočtu  Rozpočet Rozpočet po 
zmenách 
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Príjmy celkom, z toho : 14 483 000 15 062 858 
Bežné príjmy Mú 9 018 000 9 389 319 
Príjmy RO – ZŠ s práv.subjekt. 3 852 000 3 875 539 
Bežné spolu 12 870 000 13 264 858 
Kapitálové 60 000 245 000 
Finančné operácie 1 553 000 1 553 000 
Výdavky celkom, z toho : 14 475 000 14 967 788 
Bežné výdavky Mú 7 964 000 8 322 319 
Výdavky RO- ZŠ s práv.subjek. 4 292 000 4 341 469 
Bežné spolu 12 256 000 12 663 788 
Kapitálové 2 163 000 2 248 000 
Finančné operácie 56 000 56 000 

 
 
Plnenie rozpočtu za rok 2018 

 
Mestská časť k 31.12.2018 dosiahla príjmy vo výške 14 909 913,68 EUR a výdavky 

čerpala vo výške 14 340 981,95 EUR. Z uvedeného vyplýva, že rozdiel medzi príjmami 
a výdavkami vrátane finančných operácií predstavuje výsledok rozpočtového hospodárenia 
k 31.12.2018 vo výške 568 931,73 EUR. Výsledok hospodárenia v členení na bežný 
rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie je nasledovný :             
 
 
 
 
Prehľad príjmov a výdavkov k 31.12.2018 - skutočnosť  
            

                                               EUR 

Členenie rozpočtu Príjmy 2018 
skutočnosť 

Výdavky 2018 
skutočnosť Rozdiel 

Bežný bez ZŠ 9 288 666,94 8 268 936,11 +  1 019 730,83 
Bežný ZŠ – originálne kompeten. 542 917,95 1 133 670,87 -  590 752,92 
Bežný ZŠ – prenes.komp.zo ŠR 3 301 539,00 3 301 539,00 0,00 
Bežný rozpočet spolu 13 133 123,89 12 704 145,98 + 428 977,91 
Kapitálový (v tom 6 645,36 ZŠ) 258 242,33 326 603,39 -   68 361,06 
Kapitálový hradený z fondov 0 293 248,49 - 293 248,49 
Kapitálový hradený z úveru 0 990 000 - 990 000,00 
Kapitálový rozpočet 
spolu 

258 242,33 1 609 851,88 - 1 351 609,55 

Finančné operácie 1 518 547,46 26 984,09           + 1 491 563,37 

Spolu 14 909 913,68 14 340 981,95 +  568 931,73 

bez finančných operácií 13 391 366,22 14 313 997,86 - 922 631,64 
 

Uvedený prehľad príjmov a výdavkov za mestskú časť Bratislava–Dúbravka zahrňuje aj 
finančné prostriedky rozpočtových organizácií - základných škôl poskytnuté mestskej časti zo 
štátneho rozpočtu v rámci prenesených kompetencií a finančné prostriedky z rozpočtu MČ pre 
základné školy na originálne kompetencie.  
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2.  Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 

     Celkové príjmy za rok 2018 boli dosiahnuté v sume 14 909 914 EUR, čo v porovnaní 
s rozpočtom vo výške 15 062 858 EUR predstavuje plnenie na 98,9 %.  
 
                            EUR 

Druh príjmu Rozpočet 
2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% 
plnenia 

Bežné príjmy za MÚ 9 389 319 9 288 667 98,9 
ZŠ – prenes.+orig.kompet. 3 875 539 3 844 457 99,1 
Bežné príjmy spolu 13 264 858 13 133 124 99,0 
Kapitálové príjmy 245 000 258 242 105,4 
Finančné operácie 1 553 000 1 518 548 97,8 
Spolu 15 062 858 14 909 914 98,9 

 
 
Podrobné plnenie rozpočtu príjmov k 31.12. 2018 je v tabuľkovej časti v prílohe č. 1. 
 
 
 
 
 
 
Bežné príjmy 
  
 Bežné príjmy predstavovali k 31.12.2018 finančné prostriedky vo výške 13 133 124 
EUR a oproti rozpočtu vo výške 13 264 858 EUR boli splnené na 99,0 %. Zohľadňujú daňové 
a nedaňové príjmy, bežné transfery a granty a príjmy základných škôl na prenesené a 
originálne kompetencie. Do plnenia rozpočtu príjmov sa započítavajú aj príjmy, ktoré 
predstavujú prijaté prostriedky za školské stravovanie v materských a základných školách. 
Jednotlivé kategórie bežných príjmov, rozpočet, skutočnosť a ich  % plnenia je nasledovné :  
                     
  EUR 

Druh príjmu Rozpočet  
2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% 
plnenia 

Daňové 7 549 500 7 427 901 98,4 
Nedaňové 1 616 800 1 622 365 100,3 
Transfery a granty MÚ 223 019 238 401 106,9 
Transfery zo ŠR pre ZŠ 3 301 539 3 301 539 100,0 
Príjmy ZŠ – origin.komp.  574 000 542 918 94,6 
Bežné príjmy spolu 13 264 858 13 133 124 99,0 

 
Daňové príjmy za rok 2018 boli rozpočtované vo výške 7 549 500 EUR a dosiahnutá  
skutočnosť plnenia daňových príjmov vo výške 7 427 901 EUR, čo predstavuje plnenie na 
98,4 %. V absolútnom vyjadrení bolo nižšie plnenie príjmov o 121 599 EUR, čo spôsobilo 
hlavne nižšie plnenie príjmov z poplatku za rozvoj a podielových daní z nehnuteľností.  

V rámci daňových príjmov mestská časť v roku 2018 prijala od Magistrátu hlavného 
mesta Bratislava podielové dane v celkovej výške 6 568 206 EUR. Z toho výnos z dane 
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z príjmov fyzických osôb predstavoval pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka príjem do 
rozpočtu vo výške 5 496 603 EUR, príjem z dane z pozemkov v roku 2018 bol 152 079 EUR, 
50 % ný podiel dane zo stavieb predstavoval sumu 785 760 EUR a podiel na dani z bytových 
a nebytových priestorov bol vo výške 133 764 EUR. Príjmy z podielových daní predstavujú 
88,4 % z celkových daňových príjmov.  

Ďalším dôležitým zdrojom daňových príjmov sú dane za špecifické služby, ktoré boli  
rozpočtované vo výške 1 198 500 EUR a dosiahnutá skutočnosť predstavovala sumu 859 695 
EUR. Medzi dane za špecifické služby patrí daň za psa, ktorej plnenie k 31.12.2018 bolo vo 
výške 38 210 EUR. Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje boli vo výške 2 
917 EUR. Na dani za zaujatie verejného priestranstva sme zinkasovali kumulatívne sumu 343 
079 EUR. Tento druh dane v sebe zahŕňa daň za rozkopávky, z ktorej sme mali príjem 9 475 
EUR, daň za ambulantný predaj bol vo výške 30 045 EUR a dane za pridelené parkovacie 
miesta boli zaplatené vo výške 303 559 EUR. Príjmy poukázané z Magistrátu hlavného mesta 
ako 10 % ný podiel dane za komunálny a drobný stavebný odpad boli prijaté vo výške 247 
504 EUR. Na základe zákona, č. 447/2015 Z.z. zákon o miestnom poplatku za rozvoj, ktorý 
umožňuje obciam, mestám a mestským častiam zaviesť do života nový druh dane tzv. 
developerský poplatok, miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka rozhodlo 
poplatok za rozvoj implementovať do súboru miestnych daní a schválením VZN č.1/2017 zo 
dňa 7.2.2017 aplikovať daň do praxe od 1.3.2017. K 31.12.2018 mestská časť vybrala na tejto 
dani sumu 258 723 EUR, pričom podľa uvedeného zákona 68% z tejto sumy patrí mestskej 
časti a 32% tvorí podiel Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava. 

Nedaňové príjmy boli rozpočtované v sume 1 616 800 EUR, skutočnosť k 31.12.2018 
bola vo výške 1 622 365 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,3 %.  

Zdrojom nedaňových príjmov sú príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 99 640 
EUR, príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 665 781 EUR a príjmy 
z prenájmu tepelno-energetických zariadení spoločnosti Veolia a. s. boli v sume 99 582 EUR. 
Ďalším zdrojom nedaňových príjmov za rok 2018 boli administratívne poplatky prijaté 
v celkovej sume 59 104 EUR, pokuty za porušenie predpisov vyrubené políciou, stavebným 
úradom a za porušenie VZN boli vo výške 11 790 EUR, za poplatky a platby z predaja a 
služieb sme v roku 2018 prijali sumu 195 757 EUR, príspevky od rodičov na prevádzkové 
výdavky materských škôl a školských jedální pri MŠ boli vybrané vo výške 423 296 EUR. 
Prijaté úroky z bežných a termínovaných vkladov na účtoch v bankách boli v sume 50 EUR. 
Iné nedaňové príjmy vo výške 67 365 EUR predstavujú poplatky z omeškania a zmluvné 
pokuty, ostatné príjmy z refakturácií, z náhrad poistného plnenia, dobropisy a prijaté poplatky 
za výrub stromov.  

 Bežné transfery a granty predstavujú bežné príjmy zo sponzorských darov, ktoré boli 
v roku 2018 prijaté vo výške 17 750 EUR a bežné transfery zo štátneho rozpočtu, ktoré 
podliehajú ročnému zúčtovaniu. Ide o prijaté transfery na prenesený výkon štátnej správy na 
úseku stavebného poriadku, ktorý bol vo výške 36 838 EUR, na komunálne voľby sme dostali 
18 670 EUR, bežný transfer na spoločný školský úrad bol 29 363 EUR a transfer pre deti v 
MŠ v predškolskom veku na učebné pomôcky, na výchovu a vzdelávanie bol vo výške 52 956 
EUR. Na ochranu prírody a krajiny a na pozemné komunikácie sme prijali z Magistrátu 
hlavného mesta SR sumu 3 617 EUR. Na bežné výdavky spojené s registrom obyvateľstva a 
adries a na ohlasovňu pobytu sme dostali z Ministerstva vnútra sumu 11 157 EUR. Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny nám poskytol transfer pre deti v hmotnej núdzi v materských 
a základných školách a na úhradu bežných výdavkov za sociálne služby vo výške 2 999 EUR. 
V rámci národného projektu financovaného z európskych fondov na podporu opatrovateľskej 
služby sme prijali v roku 2018 dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vo 
výške 59 826 EUR. Z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) boli prijaté tieto bežné 
transfery: 700 EUR detský letný tábor Úlet, 1 000 EUR Dúbravský spevácky festival seniorov 
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a 5 000 EUR ako dotácia na projekt „Spomienka na Deža Ursínyiho“, z ktorej sme vrátili 
1 475 EUR z dôvodu neúčasti predpokladaných účinkujúcich na podujatí.  

Najväčší podiel z prijatých bežných transferov zo ŠR tvoria finančné prostriedky na 
prenesené kompetencie tzv. normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na bežné 
výdavky pre základné školy z Okresného úradu Bratislava, z odboru školstva. V roku 2018 
boli prijaté finančné prostriedky pre ZŠ v celkovej výške 3 301 539 EUR. Príjmy základných 
škôl z príspevkov od rodičov - originálne kompetencie za školské kluby detí, za školské 
jedálne a za školské stravovanie v ŠJ pri ZŠ boli za rok 2018 vo výške 542 918  EUR.  
 
Kapitálové príjmy 
 
 Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 245 000 EUR a ich skutočné plnenie 
k 31.12.2018 predstavovalo sumu 258 242 EUR, čo je plnenie na 105,4 %. Zdrojom 
kapitálových príjmov je 10 % ný podiel z predaja majetku, ktorý nám bol poukázaný z 
Magistrátu hlavného mesta SR vo výške 3 285 EUR a príjem z predaja majetku mestskej časti 
predstavoval sumu 139 410 EUR. V roku 2018 nám bol poukázaný doplatok dotácie na 
rekonštrukciu MŠ Fedákova vo výške 3 741 EUR z európskeho fondu cez operačný program 
IROP z Ministerstva pôdohospodárstva SR. Z Úradu vlády SR sme ku koncu roka 2018 prijali 
kapitálový transfer na podporu rozvoja športu vo výške 38 000 EUR na výstavbu 
multifunkčného ihriska v Parku Pekníkova. Na zateplenie fasády a strechy na Materskej škole 
Galbavého 5 nám z Enviromentálneho fondu boli poukázané finančné prostriedky na 
kapitálové výdavky vo výške 60 000 EUR. 

 
 

 
Príjmové finančné operácie  
  

Súčasťou príjmov k 31.12.2018 sú okrem bežných a kapitálových príjmov aj príjmové 
finančné operácie, ktoré boli rozpočtované vo výške 1 553 000 EUR a skutočné plnenie bolo  
vo výške 1 518 548 EUR. Z toho nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR z predchádzajúcich 
období (rozpočtová položka 453) predstavovali sumu 235 299 EUR. Prevody prostriedkov 
z peňažných fondov (rozpočtová položka 454) vo výške 293 249 EUR boli použité  na krytie 
výdavkov kapitálového rozpočtu mestskej časti. Prijatý komerčný úver 990 000 EUR zo 
SLSP a.s. bol použitý na zateplenie objektov MŠ Galbavého, MŠ Ušiakova a MŠ 
Ožvoldíkova a na rekonštrukciu telocviční a sociálnych zariadení na ZŠ Nejedlého, ZŠ Pri 
kríži, ZŠ Sokolíkova a na ZŠ Beňovského. 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 
 
 Celkové výdavky k 31.12.2018 boli vo výške 14 340 981,95 EUR, čo v porovnaní 
s rozpočtom vo výške 14 967 788 EUR predstavuje čerpanie rozpočtu výdavkov na 95,8 %.   
 
                  EUR  

   
 Druh výdavku 

Rozpočet  
2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% 
čerpania 

Bežné bez ZŠ 8 322 319  8 268 936 99,3 
ZŠ - originálne kompetencie 1 039 930 1 133 671 109,0 
ZŠ-prenesené kompet. zo ŠR  3 301 539 3 301 539 100,0 
Bežné výdavky spolu 12 663 788 12 704 146 100,3 
Kapitálové 695 000 326 603 46,9 
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Kapitálové hradené z úveru 990 000 990 000 100,0 
Kapitálové kryté z fondov 563 000 293 249  52,1 
Kapitálové výdavky spolu 2 248 000 1 609 852 71,6 
Výdavkové operácie 56 000 26 984 48,2 
Spolu 14 967 788 14 340 982 95,8 

 
 

Čerpanie celkových výdavkov v absolútnom vyjadrení bolo v porovnaní s rozpočtom 
na rok 2018 nižšie o 626 806 EUR. Z toho čerpanie kapitálových výdavkov bolo v porovnaní 
s rozpočtom nižšie o 638 148 EUR a čerpanie bežných výdavkov bolo vyššie o 40 358 EUR 
oproti rozpočtu. Nižšie čerpanie výdavkových  finančných operácií bolo spôsobené 
komerčným úverom, ktorého istinu sme začali splácať až od 1.januára 2019.    
Podrobné čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2018 je v tabuľkovej časti v prílohe č. 2.  
 
Bežné výdavky 

 
 Bežné výdavky vo výške 12 704 146 EUR boli čerpané na 100,3 % v porovnaní 
s rozpočtom vo výške 12 663 788 EUR. Bežné výdavky hodnotíme z hľadiska ekonomickej 
a funkčnej klasifikácie. Podľa ekonomickej klasifikácie bolo čerpanie bežných výdavkov 
k 31.12.2018 nasledovné: 
 
 
 
 

EUR 

Kateg Polož
ka Názov výdavku Rozpočet 

2018 
Skutočnosť 
k 31.12.2018 % pln. 

610  Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 3 037 000 3 036 919 100,0 
620  Poistné a prísp. zamestnáv. do poisť.  a NÚP  1 121 000 1 116 022 99,5 
630  Tovary a služby, z toho : 4 007 319 3 961 995 101,1 
 631 Cestovné výdavky 4 000 2 056 51,4 
 632 Energie, voda a komunikácie 658 731 614 221 93,2 
 633 Materiál 563 395 614 321 109,0 
 634 Dopravné 40 400 33 920 83,9 
 635 Rutinná a štandardná údržba 1 296 300 1 249 854 96,4 
 636 Nájomné za prenájom 9 000 16 251 180,5 
 637 Služby 1 435 493 1 431 372 99,7 
640  Bežné transfery MÚ 148 000 146 513 98,9 
 bez RP Bežné transfery ZŠ - PK a OK 4 341 469 4 435 210 102,2 
650   Úroky z úveru zo ŠFRB 9 000 7 487 83,1 
600  Spolu bežné výdavky 12 663 788 12 704 146 100,3 

   
 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ako záväzný ukazovateľ boli dodržané, 
neprekročené. Rozpočet vo výške 3 037 000 EUR bol čerpaný na 100,0 % v skutočnej výške 
3 036 919 EUR. Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12. 2018 je v prílohe č. 3. 
 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní  sú priamo závislé od výšky čerpania 
miezd a výšky sadzby – percenta odvodov zamestnávateľa za zamestnancov do poisťovní na 
zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Výdavky na poistné boli čerpané v celkovej sume 
1 116 022 EUR. 
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 Tovary a služby boli čerpané vo výške 3 961 995 EUR, čo v porovnaní s rozpočtom 
vo výške 4 007 319 EUR predstavuje čerpanie na 101,1 %. Súčasťou kategórie bežných 
výdavkov na tovary a služby sú výdavky na cestovné, energie, materiál, dopravné, na opravy 
a údržbu, na prenájom priestorov a výdavky za služby.  
   Bežné transfery predstavujú výdavky finančného charakteru vo forme príspevkov, 
dotácií a iných finančných vzťahov. Transfery boli rozpočtované vo výške 148 000 EUR a 
čerpané vo výške 146 513 EUR. Túto kategóriu bežných výdavkov v roku 2018 tvoril transfer 
pre Dúbravskú televíziu v celkovej ročnej sume 60 000 EUR. Nenávratné dotácie schválené 
podľa VZN č.1/2005, poskytnuté za účelom spolufinancovania projektov a činností v rôznych 
oblastiach života v Dúbravke, boli podporené celkovou sumou 39 022 EUR. Z toho na 
kultúrnu činnosť sme vyčlenili sumu 4 660 EUR, na podporu športových aktivít a klubov išlo 
celkovo 19 150 EUR, na podporu budovania kontajnerových stojísk v Dúbravke sme 
poukázali sumu 13 112 EUR a sociálnu oblasť sme podporili sumou 2 100 EUR. Ďalšie 
transfery sme poskytli na sociálnu výpomoc, jednorazové a iné sociálne príspevky, dávky 
v hmotnej núdzi, členské príspevky združeniam, výdavky na odchodné do dôchodku a dávky 
nemocenského poistenia.  
 Bežné transfery ZŠ predstavujú bežné výdavky našich zriadených rozpočtových 
organizácií. Ide o prenesené kompetencie zo ŠR tzv. normatívne a nenormatívne finančné 
prostriedky na bežné výdavky, ktoré čerpali Dúbravské základné školy v kumulatívnej výške 
3 301 539 EUR. Výdavky na originálne kompetencie na činnosť školských klubov detí 
a školských jedální pri ZŠ z rozpočtu mestskej časti boli v roku 2018 v celkovej výške 1 133 
671 EUR. 
 Úroky z úveru zo ŠFRB za nájomné byty a úroky z prijatého komerčného úveru zo 
SLSP boli vyplatené za rok 2018 v celkovej výške 7 487 EUR. 
 
 
Z hľadiska funkčnej klasifikácie bežných výdavkov bolo čerpanie za rok 2018 nasledovné:  
 
                     EUR 
Stredisko Rozpočet  

2018 
Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% 
čerpania 

Správa obce (v tom poslanci uvolnení a neuvoln.) 2 527 000 2 489 378 98,5 
Voľby  do orgánov samosprávy 20 000 18 670 93,4 
Civilná a požiarna ochrana 37 000 38 565 104,2 
Životné prostredie  718 000 724 336 100,9 
Doprava  620 000 629 728 101,6 
Stavebný úrad 146 000 145 260 99,5 
Bytové hospodárstvo 210 000 191 076 91,0 
Kultúrne služby, šport  109 000 105 029 96,4 
Dom kultúry 549 000 550 197 100,2 
Miestna knižnica 54 000 51 004 94,5 
Vysielacie a vydavateľské služby 84 000  84 625 100,7 
Sociálna oblasť a denné centrá 415 000 385 796 93,3 
Školský úrad 34 363 29 554 86,0 
Materské školy a ŠJ pri MŠ 2 720 956 2 748 641 101,0 
Školstvo - výdavky z nájmov 78 000 77 077 98,8 
ZŠ - bežné transfery (v rozpočte ZŠ) 4 341 469 4 435 210 102,2 
Bežné výdavky spolu 12 663 788 12 704 146 100,3 
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 Výdavky na správu obce vo výške 2 489 378 EUR zahŕňajú výdavky na zabezpečenie 
činnosti mestskej časti vyplývajúce jej zo zákonov vrátane činností prenesených zo štátu na 
obce, na činnosť volených funkcionárov a poslaneckého zboru a na chod miestneho úradu. Ide 
o bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a na transfery. V rámci strediska správa 
obce boli vynaložené výdavky na mzdy a odmeny poslancov trvale uvoľnených 
a neuvoľnených vo výške 169 101 EUR. Bežné výdavky na správu obce zahŕňajú :  
 - mzdy vo výške 1 074 967 EUR, ide o výdavky na tarifný plat, na príplatky ku mzde a na 
odmeny zamestnancom zaradených pod správu obce.  
- odvody z miezd do poisťovní tvoria odvody, ktoré sú navyše hradené zamestnávateľom za 
svojich zamestnancov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. Za rok 2018 sme 
zaplatili na odvodoch za zamestnancov v kapitole správa obce sumu 445 926 EUR. 
- tovary a služby boli čerpané v celkovej výške 792 442 EUR. Medzi tieto bežné výdavky 
zaraďujeme výdavky na cestovné, ktoré boli vo výške 1 332 EUR, na výdavky na energie a 
telekomunikácie sme minuli 289 578 EUR, materiálové výdavky nás stáli 106 395 EUR, 
dopravné výdavky boli v sume 14 780 EUR, na opravy a údržbu sme čerpali výdavky v sume 
65 691 EUR, výdavky za prenájom boli vo výške 7 522 EUR a na výdavky za služby sme 
minuli sumu 307 144 EUR. Najvyššie čerpanie výdavkov za tovary a služby predstavujú 
výdavky na energie a telekomunikácie za budovy a objekty v správe mestskej časti. Za 
elektrickú energiu sme zaplatili v roku 2018 sumu 28 206 EUR, za plyn 52 449 EUR, za teplo 
27 974 EUR, vodné stočné a zrážková voda nás v roku 2018 za kapitolu správa stála 116 706 
EUR. Telekomunikačné služby, rozhlas, televízia, internet a poštovné boli uhradené 
v celkovej výške 64 243 EUR. Materiálové výdavky boli čerpané na nákup nábytku 
a interiérového vybavenia, nákup výpočtovej techniky, strojov, prístrojov, zariadení 
a náhradných dielov,  nákup všeobecného materiálu ako je papier, čistiace prostriedky, 
tlačivá, propagačný materiál, ocenenia, medaily a pod., nákup kníh, tlačovín, pracovných 
odevov a reprezentačné výdavky. Dopravné výdavky boli čerpané na nákup pohonných hmôt, 
olejov a mazív, na servis, údržbu a opravy motorových vozidiel, na povinné zmluvné 
a havarijné poistenie áut a na iné poplatky súvisiace s dopravou. Výdavky na opravy a údržbu 
sa čerpali na opravy a údržbu budov a objektov vo vlastníctve mestskej časti v zmysle 
zákonných povinností a na opravu výpočtovej techniky. Nájomné za prenájom pozemkov, 
budov, objektov a zariadení boli čerpané na prenájom pozemku na ul. Žatevná 2, za sklady, 
nebytové priestory a za prenájom mobilných toaliet. Služby predstavujú bežné výdavky na 
školenie, verejné obstarávanie, na reklamu, odvoz odpadu, revízie elektrických, plynových, 
vodovodných a ostatných zariadení, upratovanie, čistenie, úhrady za informačné služby 
a elektronizáciu, advokátske, audítorské služby, štúdie, projekty a znalecké posudky, súdne, 
notárske a bankové poplatky, prídel do sociálneho fondu z miezd, poistenie majetku úradu 
vrátene školských zariadení, výdavky na ostatné osobné náklady zamestnancov na dohody 
o vykonaní práce a odmeny tajomníkov komisií, stravovanie zamestnancov a ďalšie zmluvne 
dohodnuté služby. Transfery za správu obce predstavujú bežné výdavky na členské príspevky 
združeniam, poplatok Združeniu hlavných kontrolórov, poplatok Asociácii prednostov, 
Regionálnemu združeniu mestských častí hl. m. Bratislava podľa počtu obyvateľov, výdavky 
na odchodné a na dávky nemocenského poistenia. 

Výdavky na voľby do orgánov samosprávy, ktoré sa konali 10. novembra 2018, sa 
čerpali z prijatého transferu zo štátneho rozpočtu vo výške 18 670 EUR.   

Výdavky na civilnú a požiarnu ochranu boli rozpočtované vo výške 37 000 EUR        
a čerpané vo výške 38 565 EUR na 104,2 %. Ide o výdavky za Obecný hasičský zbor a 
výdavky za poskytované služby na úseku BOZP a požiarnej a civilnej ochrany. 

Bežné výdavky na životné prostredie boli v roku 2018 čerpané vo výške  724 336 
EUR oproti plánovanému rozpočtu 718 000 EUR. Tieto výdavky boli čerpané 
v percentuálnom vyjadrení na 100,9%. Ide o výdavky na zariadenie a komponenty na detské 
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ihriská, nákup lavíc a smetných košov vo výške 33 534 EUR, údržba verejnej zelene stála 
mestskú časť 378 932 EUR. Tieto prostriedky boli použité na ekologické služby na verejnej 
zeleni, na orezávanie a náhradnú výsadbu stromov a kríkov, na kosenie na území mestskej 
časti vrátane materských a základných škôl, na údržbu detských ihrísk a pieskovísk, na 
renováciu lavičiek a parkových lavíc. Čistenie verejného priestranstva vo výške 293 812 EUR 
zahŕňa bežné výdavky na letné čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk, čistenie 
smetných košov, čistenie vpustí, kanalizácie, čistenie kontajnerových stojísk a verejného 
priestranstva od psích exkrementov, čistenie po hodoch a trhoch, výdavky za deratizáciu 
a dezinsekciu a výdavky na odstránenie a zbúranie kontajnerových stojísk. Na vybudovanie 
kontajnerových stojísk sme poskytli správcom bytových domov dotáciu v celkovej výške 13 
112 EUR. Za veterinárne a asanačné služby sme zaplatili hlavnému mestu 4 946 EUR.  

Výdavky na dopravu v MČ boli čerpané vo výške 629 728 EUR. Mestská časť za rok 
2018 zaplatila za opravy ciest III. a IV. triedy, za opravy spevnených plôch a chodníkov 
celkovo sumu 324 541 EUR, výdavky na zimnú údržbu boli čerpané vo výške 245 620 EUR  
a dopravné značenie nás stálo 59 567 EUR.   

Stavebný úrad prešiel v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku 
územného plánovania a stavebného poriadku a pozemných komunikácií do pôsobnosti 
mestskej časti dňom 1.5.2003. Celkové výdavky na zabezpečenie stavebného úradu 
predstavovali za rok 2018 sumu vo výške 145 260 EUR, čo je o 108 422 EUR viac, ako bol 
prijatý transfer zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Krajského stavebného úradu 
a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava. Nedostatočné pokrytie výdavkov na stavebný 
poriadok a pozemné komunikácie si mestská časť hradila z vlastných príjmov.  

Výdavky za kapitolu bytové hospodárstvo boli rozpočtované vo výške 210 000 EUR       
a skutočnosť k 31.12.2018 bola vo výške 191 076 EUR. Ide o bežné výdavky na zabezpečenie 
správy, prevádzky a údržby obecných a školských bytov, obecných garáží, nebytových 
priestorov, platobný a zúčtovací vzťah k správcovským spoločnostiam a splátky úrokov zo 
ŠFRB. Najvýraznejší podiel na výdavkoch bytového hospodárstva predstavujú zálohové 
platby na služby a nedoplatky z ročného vyúčtovania správcovským spoločnostiam za obecné 
a školské byty, obecné garáže a nebytové priestory, ktoré predstavovali za rok 2018 výdavky 
vo výške 180 229 EUR.  

Kultúrne služby (okrem výdavkov na prevádzku a chod Domu kultúry a Miestnej 
knižnice) boli rozpočtované vo výške 70 000 EUR a čerpané k 31.12.2018 vo výške 71 425 
EUR, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 102 %. Ide o výdavky na akcie ako sú Dúbravské 
hody a trhy, výdavky na nákup exponátov a vybavenia pre Dúbravské múzeum, výdavky 
súvisiace s letným táborom Úlet, vyplatenie odmien pre lektorov za vedenie krúžkov  a 
výdavky na údržbu a obnovu kultúrnych pamiatok. V rámci kapitoly sme čerpali aj výdavky 
súvisiace s usporiadaním Galavečera „Osobnosť Dúbravky“, vyplatenie honorárov pre 
umelcov a výdavky spojené s projektom „Spomienka na Deža“. Za rok 2018 sme podporili 10 
organizácii z rozpočtu mestskej časti vykonávajúcich kultúrnu činnosť v rámci Dúbravky 
a formou nenávratných dotácií sme vyplatili celkovo sumu 4 660 EUR. Výdavky súvisiace 
s organizovaním kultúrnych programov a akcií realizuje Dom kultúry Dúbravka. 

Výdavky na šport boli čerpané v sume 33 604 EUR. Bežné výdavky na túto činnosť 
boli použité na organizovanie turnajov, olympiád, na cyklistické preteky, na volejbalový 
a šachový turnaj, na občerstvenie, na nákup cien, medailí, športového materiálu, dresov 
a diplomov pre súťažiacich. Nenávratné dotácie na šport boli v roku 2018 poskytnuté celkovo 
12 športovým klubom, združeniam a organizáciám spolu vo výške 19 150 EUR. 

Dom kultúry Dúbravka zabezpečoval počas roka 2018 kultúrnu a zábavnú činnosť, 
kultúrne podujatia, kultúrne programy a akcie pre občanov Dúbravky a iných návštevníkov. 
Bežné výdavky na činnosť a chod celého Domu kultúry boli čerpané v celkovej sume 550 197 
EUR. Výdavky boli použité najmä na mzdy a odvody zamestnancov v kapitole Domu kultúry,  
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na energie za budovu domu kultúry, výdavky na nákup materiálu a tovaru, výdavky na opravy 
a údržbu budovy a výdavky za zmluvne dohodnuté služby. Ďalšie výdavky smerovali na 
propagáciu programov, akcií a podujatí v Dome kultúry a na samotnú kultúrnu a zábavnú 
činnosť a organizovanie kultúrnych podujatí.  

Miestna knižnica spravuje knižničný fond o objeme 51 200 kusov kníh. Na 
prevádzku a správu knižnice za rok 2018 sme minuli celkovo sumu 51 004 EUR. Ide najmä o 
výdavky na mzdy a odvody zamestnancov knižnice, nákup materiálu a vybavenia knižnice 
a nákup nových kníh a publikácií na doplnenie knižničného fondu.  

Vysielacie a vydavateľské služby predstavujú bežné výdavky za poskytnuté zmluvné 
služby a dotáciu za vysielacie služby, ktoré boli za rok 2018 vo výške 84 625 EUR, z toho 
výdavky súvisiace s vydávaním mesačníka Dúbravské noviny boli vo výške 24 625 EUR 
a dotácia pre Dúbravskú televíziu, s.r.o. bola poskytnutá vo výške 60 000 EUR.  

Výdavky na sociálnu oblasť a denné centrá boli rozpočtované vo výške 415 000   
EUR a čerpané vo výške 385 796 EUR, t. j. na 93,3 %. Prioritou v sociálnej oblasti je 
zabezpečenie opatrovateľskej služby, ktorú mestská časť v rámci prechodu kompetencií zo 
štátu na obce vykonáva od 1.1.2003. Od 1.4.2008 zabezpečujeme túto činnosť vlastnými 
opatrovateľkami. Celkové výdavky na opatrovateľskú službu predstavovali za rok 2018 sumu 
307 410 EUR. Sociálne služby vo výške 10 058 EUR predstavujú výdavky pre deti zo 
sociálne slabších rodín, výdavky za služby za terénnu prácu, výdavky na lekársku posudkovú 
činnosť a výdavky na pohrebné služby. Transfery na sociálnu výpomoc vo výške 27 932 EUR 
boli použité na sociálnu výpomoc podľa platného VZN, na príspevok pre deti v detských 
domovoch, na jednorazovú finančnú výpomoc a na príspevok na stravovanie dôchodcov, 
žiakov a deti v hmotnej núdzi. Na štyri denné centrá v MČ boli čerpané výdavky spolu vo 
výške 31 622 EUR a na občianske slávnosti, spoločenské služby a na kultúrne programy pri 
obradoch sa čerpalo 8 774 EUR. 

 
Školský úrad prešiel v rámci preneseného výkonu štátnej správy do pôsobnosti 

mestskej časti od 1.7.2004. Dňom 1.7.2004 bol zriadený spoločný školský úrad spolu pre MČ 
Dúbravka a MČ Lamač. Činnosť školského úradu predstavuje odbornú a poradenskú činnosť 
školám, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy 
a vzdelávania, prípravu podkladov na vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl. 
Transfer finančných prostriedkov na činnosť školského úradu je poukazovaný zo štátneho 
rozpočtu prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislava. Celkové výdavky na zabezpečenie 
činnosti školského úradu predstavovali sumu 29 554 EUR.  

Bežné výdavky na materské školy a školské jedálne pri MŠ boli rozpočtované vo 
výške  2 720 956 EUR a čerpané vo výške 2 748 641 EUR na 101,0 %. Financovanie v rámci 
originálnych kompetencií, ktorých súčasťou sú materské školy a školské jedálne pri MŠ, 
zabezpečuje mestská časť prevažne z podielových daní, z príspevkov Ministerstva školstva 
SR na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej 
dochádzky a z mesačných príspevkov od rodičov. Najvyššou položkou sú bežné výdavky na 
mzdy zamestnancov materských škôl a školských jedální vo výške 1 444 233 EUR a odvody 
do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni vo výške 496 687 EUR. Od 1.8.2018 bola 
uvedená do prevádzky nová MŠ Bullova aj so svojou jedálňou, ktorá sídli v zrekonštruovanej 
budove strednej školy na Bullovej ulici, to znamená, že k 31.12.2018 máme zriadených 12 
materských škôl a 11 školských jedální pri MŠ. Podstatnou časťou výdavkov materských škôl 
sú výdavky na energie a telekomunikácie vo výške 208 827 EUR. Materiálové výdavky boli 
čerpané v sume 398 624 EUR, prepravné 3 641 EUR, na opravy a údržbu budov priestorov, 
objektov a zariadení MŠ a ŠJ sa vynaložilo 114 741 EUR, za prenájom budovy MŠ Bullova 
za rok 2018 sme zaplatili strednej škole 8 729 EUR a na služby sa celkovo čerpalo 60 881 
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EUR. Transfery z MŠ a zo ŠJ pri MŠ na odchodné a na nemocenské poistenie boli čerpané vo 
výške 12 278 EUR.  

Bežné výdavky hradené z účtu nájmov za prenájom priestorov v školských 
a predškolských zariadeniach sa  čerpali za rok 2018 vo výške 77 077 EUR. Časť z týchto 
výdavkov bola použitá na nákup materiálu, strojov a zariadení pre potreby materských 
škôl, opravy a údržbu budov MŠ a refundáciu miezd kuchárok v celkovej výške 25 587 EUR. 
Ďalšia časť bola použitá na opravy a údržbu budov základných škôl, na nákup materiálu 
a zariadení pre ZŠ, na dozor a upratovanie v telocvičniach spolu vo výške 51 490 EUR.  

Základné školy prešli v rámci preneseného výkonu štátnej správy do pôsobnosti 
mestskej časti dňa 1.7.2002. Národná rada SR dňa 6. novembra 2003 prijala zákon č. 
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorým 
sa zmenil systém financovania školstva s účinnosťou od 1.1.2004. Jednalo sa o výraznú 
zmenu vo financovaní, ktorá sa odvíja od počtu žiakov v základných školách.  
Výdavky na originálne kompetencie boli čerpané celkom vo výške 1 133 671 EUR. Sú 
hradené z podielových daní mestskej časti a z rodičovských príspevkov. Ide o bežné výdavky 
na školské jedálne a školské kluby detí v dúbravských základných školách, odmeny ku dňu 
učiteľov, režijné výdavky a nákup potravín. Finančné prostriedky na prenesené kompetencie 
prijaté zo ŠR na činnosť základných škôl sú pravidelne poukazované mestskej časti 
prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislava, ide o normatívne a nenormatívne finančné 
prostriedky, výdavky na mimoriadne odmeny a iné výdavky. Za rok 2018 boli výdavky 
základných škôl na prenesené kompetencie čerpané vo výške 3 301 539 EUR.  
 
 
 
 
 
 
Kapitálové výdavky 
 

Celkové kapitálové výdavky boli čerpané k 31.12.2018 vo výške 1 609 852 EUR. 
V porovnaní s rozpočtom vo výške 2 248 000 EUR boli kapitálové výdavky čerpané na 71,6 
%. Kapitálové výdavky, ktoré boli kryté kapitálovými príjmami sa čerpali spolu vo výške 69 
956 EUR. Za rozšírenie softvéru – modul „Obeh dokladov“ z firmy Trimel sme v roku 2018 
zaplatili 5 880 EUR. Nákup termokamery a ochranného rámu pre hasičské vozidlo nás stálo 
4 004 EUR. Detské ihriská Nejedlého, Horánska studňa, Park Pekníkova a ihrisko v MŠ Pri 
kríži boli zrekonštruované v celkovej sume 42 572 EUR. Mestská časť v roku investovala do 
vybudovania pamätníka Deža Ursínyiho sumu 5 000 EUR. Rekonštrukcia telocvične a šatní 
na ZŠ Sokolíkova bolo z časti hradené z dotácie poskytnutej zo ŠR v roku 2017 vo výške 
12 500 EUR. Z prijatého bankového úveru zo SLSP a.s. vo výške 990 000 EUR sa kryli 
kapitálové výdavky na rekonštrukciu telocviční a sociálnych zariadení v ZŠ Nejedlého, Pri 
Kríži a ZŠ Beňovského vo výške 498 385 EUR a na zateplenie budov MŠ Ušiakova, 
Ožvoldíkova a Galbavého vo výške 491 615 EUR. Kapitálové výdavky z poplatku za rozvoj 
boli za rok 2018 čerpané v celkovej výške 250 002 EUR. Z toho na nové parkoviská sme 
použili sumu 200 868 EUR. Ďalšie investície v sume 49 134 EUR smerovali do vybavenia 
školskej jedálne v MŠ Bullova, na zateplenie budov MŠ Galbavého a Ušiakova, na projektovú 
dokumentáciu a na modernizáciu telocvične v ZŠ. Kapitálové výdavky z rezervného fondu sa 
čerpali v celkovej výške 293 249 EUR, z toho suma 185 026 EUR pokryla časť investícií  na 
prestavbu a rekonštrukciu telocviční a šatní v ZŠ, na projekt cyklotrasy sa vyčlenilo 1 170 
EUR, na realizáciu projektu parkových úprav Pod záhradami sme minuli sumu 16 408 EUR 
a na rekonštrukciu detských ihrísk a školských dvorov v ZŠ a MŠ, na nákup komponentov 
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a zariadení detských ihrísk sa z rezervného fondu čerpali finančné prostriedky vo výške 
90 645 EUR.  

 
Výdavkové operácie 
 
Súčasťou rozpočtu podľa § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú aj 
finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú 
sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za rok 2018 predstavujú výdavkové finančné 
operácie splátky istiny z pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných 
bytov vo výške 26 984 EUR. Na základe zmluvy sa pravidelnými mesačnými splátkami 
uhrádza časť z poskytnutého úveru.  

4.  Výsledok hospodárenia za rok 2018 
 
Rozpočtový účet príjmov a rozpočtový účet výdavkov sú predmetom výpočtu výsledku 
hospodárenia mestskej časti Bratislava – Dúbravka za rok 2018. Ich stav je nasledovný : 
 
Príjmový rozpočtový účet            14 909 913,68 EUR 
Výdavkový rozpočtový účet         -  14 340 981,95 EUR 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Hospodárenie za rok 2018                 +  568 931,73 EUR 
 
Rozdiel medzi rozpočtovými príjmami a rozpočtovými výdavkami vo výške 568 931,73 EUR 
je predmetom zistenia výsledku rozpočtového hospodárenia mestskej časti za rok 2018. 
Predstavuje prebytok bežného rozpočtu vo výške + 428 977,91 EUR, schodok kapitálového 
rozpočtu vo výške – 1 351 609,55 EUR a zostatok finančných operácií k 31.12.2018 je vo 
výške + 1 491 563,37 EUR. Schodok rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami 
a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Súčasťou schodku rozpočtu nie sú finančné 
operácie. Hospodárenie MČ podľa § 10 ods. 3 písm. a) a písmena b) zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení n. p. za rok 2018 skončilo schodkom - 922 631,64 EUR bez zostatku finančných 
operácií. Na základe uvedených skutočností, schodok rozpočtu v sume - 922 631,64 EUR,  
zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a podľa § 16 ods. 8, obec v priebehu roka financuje schodok rozpočtu 
predovšetkým z rezervného fondu a z ďalších peňažných fondov, alebo návratnými zdrojmi 
financovania. V prípade mestskej časti Bratislava-Dúbravka uvedený schodok bol zapríčinený 
najmä nevyhnutnými investíciami do rekonštrukcie budov ZŠ a MŠ ktoré hradila mestská 
časť Bratislava-Dúbravka z poskytnutého bankového úveru zo Slovenskej sporiteľne, a.s. 
Tento úver zároveň v plnej výške pokryl rozpočtový deficit. Spôsob zabezpečenia 
financovania pravidelného mesačného splácania komerčného úveru po obdobie 15 rokov 
počnúc dátumom 1.1.2019 do dňa splatnosti 25.12.2033 navrhujeme kryť bežnými príjmami 
najmä príjmami z podielových daní. Miestne zastupiteľstvo potvrdzuje uvedený schodok ako 
aj jeho krytie pri prerokúvaní záverečného účtu obce. 
 
Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR : 

-  38 000,00 EUR - kapitálový transfer na Multifunkčné ihrisko Park Pekníkova 
-         14,00 EUR - dotácia pre ZŠ Nejedlého na stravné 
-         18,00 EUR - dotácia pre SŠ Dolinského na stravné   
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-       472,26 EUR - dotácia na rodinné prídavky, obec ako osobitný príjemca.  
Spolu nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 38 504,26 EUR je možné použiť 
v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení n. p.  
Po vylúčení nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2018 celkové hospodárenie 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka je vo výške 530 427,47 EUR a schodok rozpočtu 
predstavuje sumu 961 135,90 EUR. 
 
Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2018 v metodike ESA 
Číslo    Ukazovateľ      Suma 
riadku   (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) 
 

1. Príjmy (100 + 200 + 300) a príjmové fin. operácie (400 + 500)      14 909 914 
2. v tom: daňové príjmy (100)       7 427 901 
3.            nedaňové príjmy (200)      2 321 784 
4.            granty a transfery (300)      3 641 681 
5.            príjmové finančné operácie (400+500)    1 518 548                                                               

  
6. Výdavky (600 + 700) a výdavkové fin. operácie (800)            14 340 982 
7. v tom: bežné výdavky (600)                12 704 146 
8.            kapitálové výdavky (700)                  1 609 852 
9.            výdavkové finančné operácie (800)                     26 984 
 
10.  Prebytok (+), schodok (-) hotovostný (r.1 – r.6)    + 568 932 

 
11.  Prebytok (+), schodok (-) po vylúčení fin.operácií (r.1 - 5 - 6 + 9)   - 922 632 
 
12.  Zmena stavu vybraných pohľadávok (+,-) (r.13 – r.14)               + 11 530 
13.     stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia      752 062 
14.     stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka     740 532      

 
15.  Zmena stavu vybraných záväzkov (+,-) (r.17 – r.16)            - 1 180 811    
16.     stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia              2 415 834  
17.     stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka              1 235 023 

  
18.  Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.12 + r.15)            - 1 169 281    
19. Prebytok (+), schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.11 + r.18)         - 2 091 913  
 
5.  Tvorba a použitie prostriedkov z peňažných fondov 
 
Mestská časť Bratislava - Dúbravka má vytvorené peňažné fondy v súlade s § 15 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení n. p. Prostriedky peňažných fondov používa prostredníctvom 
svojho rozpočtu, okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondami 
navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie 
časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového roka. Zostatky 
peňažných fondov na konci roka neprepadajú, o ich tvorbe a použití rozhoduje miestne 
zastupiteľstvo. Mestská časť Bratislava - Dúbravka mala k 31.12.2018 tieto peňažné fondy :  
Rezervný fond 
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Tvorba rezervného fondu za rok 2018 bola vo výške 204 850 EUR, pričom výsledok 
hospodárenia za rok 2017 bol nulový, nakoľko za rok 2017 nevznikol kladný prebytok 
hospodárenia. Použitie rezervného fondu v roku 2018 predstavovali finančné prostriedky vo 
výške 498 114,93 EUR na krytie výdavkov na investície a na bežný chod prevádzky úradu 
sme si z fondu počas roka 2018 požičali 200 000 EUR, ktoré sme v priebehu roka následne 
vrátili. Bankové poplatky na účte rezervného fondu boli 16,44 EUR. Konečný stav finančných 
prostriedkov k 31.12.2018 na účte rezervného fondu bol 270 410,95 EUR. 
Fond rozvoja bývania 
Tvorbu fondu rozvoja bývania za rok 2018 predstavovali príjmy za odpredané byty a 
pozemky vo výške 54 715,16 EUR a úroky z finančných prostriedkov na terminovanom účte 
v sume 50,48 EUR. Fond bol počas roku 2018 použitý na odvod podielu Magistrátu hlavného 
mesta SR za pozemky pod bytovými domami vo výške 2 156,74 EUR a na bankové poplatky 
vo výške 101,57 EUR. K 31.12.2018 bol konečný stav finančných prostriedkov na fonde 
445 808,13 EUR. 
Fond statickej dopravy 
Tvorba FSD bola počas roku 2018 nulová. Použitie FSD v roku 2018 bolo na úhradu 
bankových poplatkov v sume 38,35 EUR.  K 31.12.2018 bol stav finančných prostriedkov na 
účte vo výške 16 571,07 EUR.  
Sociálny fond 
Tvorbu fondu tvoria príjmy z prídelu z hrubých miezd všetkých zamestnancov úradu vo výške 
33 780,04 EUR. Finančné prostriedky na účte sociálneho fondu v priebehu roku 2018 sa 
použili pre zamestnancov úradu na príspevok na stravovanie v celkovej výške 19 522,20 
EUR. Na príspevok na životné jubileum zamestnancov, príspevok pri narodení dieťaťa a pri 
úmrtí rodinných príslušníkov zamestnanca sa čerpala suma 15 444,15 EUR. Konečný stav na 
sociálnom fonde k 31.12.2018 bol vo výške 6 066,67 EUR. 
 
Tvorba a použitie peňažných fondov MČ k 31.12. 2018 je v tabuľke, príloha č. 4. 
6.  Bilancia aktív a pasív  
 
Súčasťou záverečného účtu za rok 2018 je prehľad aktív a pasív mestskej časti Bratislava - 
Dúbravka k 31.12.2018. Podrobný prehľad aktív a pasív je nasledovný : 
                                                
                EUR 
AKTÍVA PS k 1.1.2018 KS k 31.12.2018 
Majetok spolu  25 560 138,47 28 550 447,50 
Neobežný majetok spolu 23 311 146,45 26 163 706,46 
Z toho :   
Dlhodobý hmotný majetok  23 180 184,89 26 043 311,90 
Dlhodobý nehmotný majetok 37 944,80 27 377,80 
Dlhodobý finančný majetok 93 016,76 93 016,76 
Obežný majetok spolu 2 192 363,13 2 342 619,53 
Z toho:   
Zásoby 12 856,88 22 866,99 
Krátkodobé pohľadávky 274 472,89 253 727,25 
Finančné účty 1 905 033,36 2 066 025,29 
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 51 015,28 38 668,00 
Časové rozlíšenie 5 613,61 5 453,51 
 

EUR 
PASÍVA PS k 1.1.2018 KS k 31.12.2018 
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Vlastné imanie a záväzky spolu  25 560 138,47 28 550 447,50 
Vlastné imanie  11 561 729,88 11 113 525,89 
Nevysporiad. výsledok hosp.z min.r. 12 312 765,74 11 567 033,90 
Výsl.hospodárenia za rok 2017 - strata -751 035,86 0,00 
Výsl.hospodárenia za rok 2018- strata 0,00 -453 508,01 
Záväzky 1 245 815,68 2 420 247,64 
Z toho:   
Rezervy 4 200,00 38 158,00 
Dlhodobé záväzky 691 469,75 1 586 297,53 
Krátkodobé záväzky 550 145,93 795 792,11 
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 10 353 813,17 12 441 135,25 
Časové rozlíšenie 2 398 779,74 2 575 538,72 

 
 
7.   Bilancia záväzkov, stav a vývoj dlhu 

   
 V zmysle zákona o obecnom zriadení, § 11, odst. 4, písmeno b), Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava - Dúbravka uznesením číslo 391/2009/B/ z 25. augusta 2009 
súhlasilo s úverom v čiastke 871 470,15 EUR zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 
nájomných bytov - bytové domy na ulici Pri kríži – objekt č. 1 a č. 2, so spoluúčasťou 
Hlavného mesta SR Bratislavy. Na čerpanie úveru boli splnené podmienky uvedené v Zákone 
číslo 583/2004 Z. z., § 17, ods. 6. 
 
 
 
 
Výška poskytnutého úveru zo ŠFRB                     871 470,15 EUR          
 
Na základe úverovej zmluvy č. 104/735/2009 je lehota splatnosti 30 rokov podľa splátkového 
kalendára v sume ročných splátok vo výške 33 636 eur, pričom povinná mesačná splátka je 
vyčíslená v sume 2 802,99 EUR, tvorená istinou a úrokom.  
 
Zostatok istiny úveru podľa výpisu zo ŠFRB k 31.12.2018               637 925,48 EUR               
 
Uvedená suma predstavuje záväzok, ktorý nie je dlhom mestskej časti v zmysle § 17 odst.7)   
a odst.8) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z toho vyplýva, že do celkovej 
sumy dlhu MČ sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo ŠFRB vo výške ročných 
splátok úveru pokrytých cenou ročného nájomného.  
 
Výška poskytnutého komerčného úveru zo SLSP      990 000,00 EUR      
 
Komerčný úver z bankového domu Slovenská sporiteľňa a.s. bol poskytnutý na základe 
zmluvy o úvere č. 303/CC/18 zo dňa 29.05.2018 v sume 990.000 €. Úver bol čerpaný na 
(kapitálové výdavky) zateplenie budov troch materských škôl a rekonštrukciu telocviční 
a sociálnych zariadení v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka.  
    
Zostatok istiny úveru podľa výpisu zo SLSP k 31.12.2018     990 000,00 EUR 
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Podľa dohodnutého splátkového kalendára sa začne so splácaním istiny od 1.1.2019. Lehota 
splatnosti úveru je 15 rokov, pričom mesačná splátka istiny bola stanovená na sumu 5 500 € 
plus splátka ročného úroku z úveru. Výška úroku bola zmluvne dohodnutá ako 12M 
EURIBOR + 035% marža. Predikcia úrokových splátok pri nemennej sadzbe 12M EURIBOR 
počas 15 ročného obdobia je vo výške 26 134 €. Predpokladaná celková suma úverovej 
zaťaženosti je vo výške 1 016 134 €. Uvedená suma predstavuje záväzok, ktorý sa započítava 
do celkového dlhu mestskej časti. 
 
8. Hospodárenie zriadených organizácií za rok 2018 
 
a) Rozpočtové organizácie - Základné školy 
Výkon štátnej správy na úseku školstva v súlade s § 2 ods. 1 písm. b)  zákona 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
zabezpečuje obec – prenesené kompetencie. Financovanie upravujú legislatívne predpisy: 
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské 
zariadenia v znení neskorších predpisov. Transfer zo štátneho rozpočtu sa delí na bežné 
výdavky normatívne (podľa počtu žiakov) a nenormatívne (vzdelávacie poukazy, príspevok 
na lyžiarsky kurz, školu v prírode, asistenta učiteľa, odchodné, príspevok na výchovu 
a vzdelávanie pre materské školy a iné). Normatívne finančné prostriedky sú určené na 
osobné náklady zamestnancov základnej školy a na zabezpečenie prevádzky školy. 
 
Výška poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR na rok 2018  
bežné transfery spolu, z toho :              3 383 858 EUR 
na základné školy : normatívne FP                           3 192 270 EUR  
                                nenormatívne FP                 109 269 EUR 
na predškolskú výchovu pre MŠ                     52 956 EUR 
na školský úrad                                                               29 363 EUR 
                                                                               
Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2018 bol poskytnutý vo výške 
52 956 EUR, vyčerpaný  bol do 31.12.2018. 
Kapitálové výdavky vo výške 150 000, ktoré sme prijali koncom roka 2017, boli určené na 
rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej 
a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične pre ZŠ Sokolíkova. Z dôvodu 
náročnosti realizácie projektu, výberové konanie na dodávateľa i samotná realizácia 
rekonštrukčných prác sa presunuli do roku 2018 a  v súlade s platnou legislatívou boli 
finančné prostriedky vyčerpané a riadne zúčtované do 31.12.2018.  
Normatívny rozpis finančných prostriedkov na rok 2018 zahŕňal 6%-tné navýšenia platov 
pedagogických zamestnancov od 1.9.2018 v súlade s nariadením vlády SR č. 202/2017 Z. z. a 
č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme. V normatívnych príspevkoch boli zahrnuté aj finančné 
prostriedky na pokrytie nárokov vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z. z. , 
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2018 
na zvýšenie tarifných platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 4,8 % 
od 1.1.2018. 
Nenormatívne finančné prostriedky pre základné školy sú vždy účelovo viazané. Ide 
o bežné výdavky na vzdelávacie poukazy, určené na financovania záujmového vzdelávania 
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poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Hodnota vzdelávacieho poukazu na 
kalendárny rok 2018 bola 32 EUR/rok, t. j. 3,20 EUR/mesiac. Výška príspevku na 
vzdelávacie poukazy na rok 2018 bola 50 151 EUR. Príspevok na skvalitnenie podmienok na 
výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) bol na jedného 
žiaka zo SZP stanovený pre rok 2018 vo výške 150 EUR. Odchodné sa vypláca podľa § 76a  
Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2011 Z. z. a priznáva na základe žiadosti zriaďovateľa 
vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku bez poistného. V roku 2018 bola 
výška odchodného 10 396 EUR. Príspevok na učebnice 1 006 EUR sa rozpočtuje pre ZŠ 
podľa počtu žiakov príslušného ročníka. Učebnice musia byť zo zoznamu, ktorý je schválený 
MŠVVaŠ SR. Príspevok na školu v prírode bol určený na rok 2018 v sume 100 EUR na 
žiaka. Ministerstvo prideľuje finančné prostriedky na základe počtu žiakov I. stupňa 
nahlásených v Eduzbere. Pokiaľ sa zúčastní menší počet žiakov, ako je nahlásených 
v Eduzbere, finančné prostriedky sme povinní vrátiť. Príspevok na lyžiarsky kurz  je určený 
pre žiakov druhého stupňa ZŠ, špeciálnej ZŠ a pre žiakov stredných škôl v dennej forme 
štúdia na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowboardových výcvikov a kurzov 
a kombinovaných lyžiarskych alebo snowboardových výcvikov a kurzov. Na rok 2018 je 
určený sumou 150 EUR na žiaka. Príspevok na lyžiarsky výcvik sme povinní zúčtovať presne 
podľa počtu zúčastnených žiakov a nevyčerpané finančné prostriedky sa musia vrátiť. 
V súlade s § 6b zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení v znení neskorších predpisov sú zriaďovateľom materských škôl 
poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na počet 
detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Finančné prostriedky 
sú účelovo viazané. Výška príspevku sa určila ako súčin počtu detí materskej školy, ktoré 
majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky k 15.9.2017 a 15% sumy životného 
minima pre 1 nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 2018. Pre výpočet sa použila 
výška životného minima platná k 1.1.2018 vo výške 91,06 EUR mesačne.  

Na základe zmien vykonaných v priebehu roka Okresným úradom Bratislava, 
odborom školstva, Magistrát hl. m. SR priebežne oznamoval úpravy rozpočtu pre MČ 
Bratislava – Dúbravka. Posledná úprava nám bola oznámená listom č. MAGS ORK 
34897/2018-476432 zo dňa 30.11.2018. Mestská časť na základe posledného oznámenia o 
úprave rozpočtu, vykonala úpravu rozpočtu všetkým školám vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti za rok 2018. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité výhradne na účel, na 
aký bol určený. Jednotlivé kapitoly rozpočtu, ktoré podliehali zúčtovaniu v priebehu 
kalendárneho roka, boli v termíne riadne zúčtované v zmysle platnej legislatívy. 

Originálne kompetencie predstavujú výkon samosprávnych funkcií, ktoré na úseku 
školstva zabezpečuje územná samospráva v súlade s § 6 ods.2 písm. b),c),e) zákona  č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. MČ v rámci originálnych kompetencii vytvára podmienky pre činnosť 
materských škôl, školských klubov detí a zariadení školského stravovania pre žiakov 
základných škôl a detí materských škôl. Originálne kompetencie sú financované z vlastných 
príjmov obcí z podielových daní, predovšetkým z výnosu dane z príjmov FO. Vzhľadom 
k tomu, že sa jedná o originálnu kompetenciu, obec si sama určuje výšku finančných 
prostriedkov, ktoré vyčlení na činnosť materských škôl a školských zariadení. MČ Bratislava-
Dúbravka sa riadi schváleným rozpočtom svojich škôl a školských zariadení na rok 2018.  

 
Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkov ZŠ k 31.12.2018 je v prílohe č. 6 . 
 
Materské školy a zariadenia školského stravovania pri MŠ.   
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Bežné výdavky na prevádzku materských škôl boli k 31.12.2018 čerpané vo výške 2 255 638 
EUR a na zariadenia školského stravovania boli čerpané v sume 518 590 EUR. Okrem 
finančných prostriedkov mestskej časti, sú bežné výdavky hradené aj z príspevku od 
zákonných zástupcov detí. Kapitálové výdavky na MŠ boli za rok 2018 čerpané vo výške 
512 843 EUR.  
Prehľad čerpania je uvedený v tabuľke : 
 
            EUR 

Číslo a názov kategórie      Suma 
610 – mzdy  1 229 528 
620 – odvody z miezd    424 775 
630 – tovary a služby    589 891 
640 – bežné transfery 11 444 
Bežné výdavky spolu         2 255 638 
Kapitálové výdavky spolu            512 843 

 
Najvyššie čerpanie výdavkov MŠ za kategóriu bežných výdavkov 630 tovary a služby 

je na položke energie, voda a komunikácie suma 208 825 EUR. Výdavky za materiál 
predstavujú sumu vo výške 190 382 EUR, z toho boli zakúpené edukačné a didaktické 
pomôcky, interaktívne tabule, výpočtová technika, posteľná bielizeň, paplóny a matrace, 
kancelárske potreby, výtvarný materiál, tlačivá, knihy, časopisy, pracovné odevy, nábytok do 
tried, koberce, zariadenia a materiál pre školské jedálne a iné. Z položky 635 – opravy a 
údržba v celkovej výške 102 438 EUR boli hradené maliarske práce v triedach a v 
kuchyniach, opravovali sa stropy a steny na MŠ Galbavého a Bazovského, opravovali sa 
kúpeľne na MŠ Švantnerova, Cabanova a Ušiakova. Výška výdavkov za služby predstavuje 
sumu 75 874 EUR. Z týchto finančných prostriedkov boli hradené výdavky na odvoz odpadu, 
revízie zariadení, remeselnícke služby, upratovanie a čistenie, bankové poplatky, stravovanie 
a tvorba sociálneho fondu z miezd.  

Čerpanie kapitálových výdavkov na MŠ bolo v roku 2018 spolu vo výške 512 843 
EUR, z toho z poskytnutého bankového úveru sme hradili kapitálové výdavky na zateplenie 
budov  MŠ Galbavého, Ožvoldíkova a Ušiakova vo výške 491 615 EUR a kapitálové výdavky 
vo výške 21 228 EUR boli hradené z poplatku za rozvoj obce. Do ŠJ Bullova sa zakúpil 
elektrický sporák, robila sa nová fasáda na MŠ Ušiakova a na MŠ Galbavého bola spracovaná 
projektová dokumentácia na opravu strechy. 
Podrobný prehľad čerpania výdavkov za MŠ  a ŠJ pri MŠ je v prílohe č. 8 
 
Základné školy a školské zariadenia 
 
Celkové výdavky základných škôl a ich príslušných školských zariadení predstavujú výšku 
4 441 855,23 EUR, z toho bežné výdavky 4 435 209,87 EUR a 6 645,36 EUR kapitálové 
výdavky. Prehľad čerpania je nasledovný : 
   

           EUR 

Číslo a názov kategórie Suma 
610 – mzdy  2 500 359 
620 – odvody z miezd   889 121 
630 – tovary a služby 1 022 915 
640 – bežné transfery      22 815 
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Bežné výdavky spolu          4 435 210 
Kapitálové výdavky                 6 645 
 
Finančné prostriedky  na bežné výdavky základných škôl sú hradené najmä z prostriedkov 
štátneho rozpočtu. Bežné výdavky školských zariadení – školských klubov detí a zariadení 
školského stravovania boli hradené z finančných prostriedkov zriaďovateľa a z príjmov od 
zákonných zástupcov žiaka.  
V marci 2018 boli vyplatené z prostriedkov MČ, v rámci originálnych kompetencií, 
mimoriadne odmeny ku Dňu učiteľov pre pracovníkov základných škôl, ŠKD a ŠJ pri ZŠ vo 
výške 14 521 EUR. 
 
Podrobný prehľad bežných výdavkov ZŠ a ich školských zariadení je v prílohe č. 7. 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že objem týchto finančných prostriedkov je nepostačujúci, 
chýbajúce finančné prostriedky sú hradené zriaďovateľom z účtu nájomné – školstvo.   
 
Podrobný prehľad bežných výdavkov podľa jednotlivých základných škôl a školských 
zariadení  uhradených z uvedeného účtu je v prílohe č. 9.                 
 
b) Hospodárenie príspevkovej organizácie  

 Mestská časť Bratislava – Dúbravka nemá zriadenú príspevkovú organizáciu. 

9.  Prehľad o poskytnutých dotáciách   
 
 K 31.12.2018 boli poskytnuté nenávratné dotácie podľa §7 ods.4 a v súlade s VZN 

č.1/2005 v znení dodatku č. 1/2006 o poskytovaní dotácií v celkovej výške 39 022 EUR. Bolo 
podporených 12 organizácií v oblasti športu vo výške 19 150 EUR, 10 organizácií v oblasti 
kultúry vo výške 4 660 EUR a na sociálnu výpomoc sme poskytli dotáciu 6 organizáciám vo 
výške 2 100 EUR. Na vybudovanie kontajnerových stojísk v oblasti životného prostredia sme 
poskytli sumu 13 112  EUR šiestim bytovým domom cez ich správcov. Poskytnuté 
nenávratné dotácie boli riadne zúčtované okrem dotácie na vybudovanie kontajnerového 
stojiska na ul. Ľ.Zúbeka, ktorá nebola počas roka čerpaná a bola nám v plnej výške vrátená t.j. 
v sume 3 000 EUR. 
Prehľad o poskytnutých nenávratných dotáciách za rok 2018 je v tabuľkovej časti v príl. č. 5   
 
10.  Podnikateľská činnosť 
 

  Mestská časť Bratislava–Dúbravka v roku 2018 nemala žiadnu podnikateľskú aktivitu. 
Je však 100 % ným vlastníkom spoločnosti s ručením obmedzeným Dúbravská televízia.  
Organizácia požiadala v zmysle zákona o odklad daňovej povinnosti za rok 2018. Na základe 
predloženej účtovnej závierky k 31.12.2018 dosiahla organizácia hospodársky výsledok – zisk 
vo výške 1 719 EUR pred zdanením pri celkových dosiahnutých výnosoch 67 259 EUR a 
nákladoch vo výške   65 156  EUR.  
 
11.  Usporiadanie finančných vzťahov 

 
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 
založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 
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ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 
 
A. Zúčtovanie transferov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy : 
 

a) voľby do orgánov samosprávy - komunálne  
- poskytnutý transfer zo ŠR     18 669,75 €  

 - zúčtovanie                    18 669,75 € 
b) zabezpečenie činnosti na úseku stavebného poriadku     

  - poskytnutý transfer zo ŠR                             36 837,57 €
  - zúčtovanie                                                                  36 837,57 € 
 c) špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie 
     - poskytnutý transfer zo ŠR                    1 433,68 €  
                       - zúčtovanie                                 1 433,68 €  
 d) ochrana prírody a krajiny, štátna vodná správa, povodne 

- poskytnutý transfer zo ŠR                     2 183,67 € 
- zúčtovanie            2 183,67 € 

 e) transfer na školský úrad  
- poskytnutý transfer zo ŠR                                          29 363,00 € 
- zúčtovanie                              29 363,00 €       

 f) príspevok MŠ na vých. a vzdeláv.detí, učebné pomôcky a stravné 
- poskytnutý transfer zo ŠR        52 956,00 € 
- zúčtovanie                      52 956,00 €       

 g) príspevok pre deti v hmotnej núdzi pre v ZŠ a v MŠ     
             - poskytnutý transfer z Úradu práce                     2 999,12 €   
                        - zúčtovanie                                                                                          2 999,12 €                 

h) dotácia na bežné výdavky Dúbravský spev.festival seniorov    
             - poskytnutý transfer z BSK                                1 000,00 €  
                        - zúčtovanie                                                                                          1 000,00 € 
         i) dotácia na bežné výdavky na letný tábor - Úlet  
             - poskytnutý transfer z BSK                                   700,00 €  
                        - zúčtovanie                                                                                             700,00 € 
 j) dotácia na projekt „Spomienka na Deža“  
             - poskytnutý transfer z BSK                     5 000,00 €   
                        - zúčtovanie  (vrátené nevyčerpané FP)                                               3 525,00 €     
           k) dotácia výdavky spojené s hlásením pobytu a na register adries  

- poskytnutý transfer z Ministerstva vnútra SR    11 156,91 €      
- zúčtovanie          11 156,91 €  

l) dotácia na projekt na podporu opatrovateľskej služby  
             - poskytnutý transfer z Ministerstva práce SV a R      59 826,00 €          
  - zúčtovanie        59 826,00 €  
            m) transfer na kapitálové výdavky doplatok MŠ Fedákova  
             - poskytnutý transfer z MPRV spolufin. z KT IROP                3 741,33 €   
                        - zúčtovanie                                                                                         3 741,33 €   
            n) transfer na kapitálové výdavky na zateplenie MŠ Galbavého  
             - poskytnutý transfer z MinŽP – envirofond                60 000,00 €   
                        - zúčtovanie                                                                                       60 000,00 €     
            o) transfer na kapitálové výdavky na rozvoj športu (Park Pekníkova) 
             - poskytnutý transfer z Úradu vlády                           38 000,00 €   
                        - zúčtovanie (nevyčerpané FP - použitie v r.2019)                           38 000,00 €     
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B. Zúčtovanie transferov organizáciám zriadeným mestskou časťou zo ŠR : 
 

 a) transfer na bežné výdavky pre ZŠ (normatívne a nenormatívne FP) 
- poskytnutý transfer zo ŠR              3 301 539,00 € 

  - zúčtovanie                            3 301 539,00 € 
 
 
C. Zúčtovanie príspevkov organizáciám zriadeným mestskou časťou z rozpočtu obce : 
 
 b) poskytnutý príspevok DT spol. s r. o. na výrobu a vysielanie programu        60 000 € 
     čerpanie                60 000 €        
            

 c) poskytnutie transferov základným školám na ŠKD a ŠJ        542 918 € 
                čerpanie               542 918 € 
 
 
12.  Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2018 
 
 V zmysle ustanovenia § 16 ods. 5 písmena g) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p 
záverečný účet obce obsahuje hodnotenie plnenia programov obce.  
 Programový rozpočet predstavuje systém využitia strategického plánovania pre 
zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a účinnosti dosahovania cieľov a 
zámerov na úrovni územnej samosprávy. Pre sledovanie vecného a finančného plnenia sa 
vytvára programová štruktúra, ktorá pozostáva z programov, podprogramov a prvkov. Na 
základe cieľov a merateľných ukazovateľov sa vykonáva hodnotenie a monitorovanie ako 
nástroj k zlepšeniu výkonnosti a kvality programového rozpočtovania.  

Mestská časť Bratislava-Dúbravka k 31.12.2018 mala zostavenú programovú štruktúru 
do 12 programov a 58 podprogramov. Tento transparentný systém sledovania výdavkov 
zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami 
realizovaných rozpočtových programov, rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých 
programov a jeho častí. Každý program obsahuje zámery, zodpovednosť, ciele a merateľné 
ukazovatele a je rozdelený do jednotlivých podprogramov, ktoré sú špecifické pre daný 
program. Programový rozpočet je v zmysle zákona rozdelený na bežné a kapitálové výdavky 
a výdavkové finančné operácie. Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2018 podľa tohto 
špecifického členenia zobrazuje tie isté výstupy a výsledky rozpočtového hospodárenia, ako 
pri čerpaní rozpočtu výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.  
 
 
Čerpanie výdavkov k 31.12.2018 podľa programového rozpočtu je nasledovné :   
 

                         EUR 

Názov programu 
Rozpočet  

2018 

Upravený R 

2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 
% pln. 

Program 1 : Plánovanie,manaž.a kontrola 290 300 217 300 62 983 29,0 

Program 2 : Interné služby mestskej časti 90 600 90 600 86 601 95,6 
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Program 3 : Služby občanom 230 000 230 000 229 885 100,0 

Program 4 : Bezpečnosť 36 000 41 000 42 569 103,8 

Program 5 : Správa obce 2 536 100 2 445 100 2 380 752 97,4 

Program 6 : Komunikácie 855 000 995 000 831 766 83,6 

Program 7 : Vzdelávanie 7 985 000 8 474 788 8 533 787 100,7 

Program 8 : Kultúra 808 000 678 000 677 626 99,9 

Program 9 : Šport 39 000 39 000 33 604 86,2 

Program 10 : Prostredie pre život 929 000 1 091 000 857 553 78,6 

Program 11 : Bývanie 236 000 236 000 218 059 91,3 

Program 12 : Sociálne služby 440 000 430 000 385 797 89,7 

Spolu 14 475 000 14 967 788 14 340 982 95,8 
 
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola 
 
Zámerom programu bola transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre 
vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho 
a športového života, orientovaný na služby občana. Ciele a merateľné ukazovatele 
jednotlivých podprogramov a záverečné hodnotenie bolo k 31.12.2018 splnené len na 29,0 %, 
v skutočnej výške čerpania výdavkov 62 983 EUR, pretože niektoré plánované 
územnoplánovacie projekty neboli v roku 2018 zrealizované. V rámci podprogramu 1.4. 
„Územné plánovanie“ sa čerpali výdavky na vypracovanie znaleckých posudkov, štúdií 
a cenových ponúk v počte 11, bolo vypracovaných 5 projektov v  rozsahu zmluvne 
vymedzených prác : projekt parkových úprav, spracovanie projektovej dokumentácie na 
extenzívnu vegetačnú strechu na MŠ Galbavého, projektové a geodetické práce na 
Cyklomoste Lamač-Dúbravka, osvetlenie Pekníkova a projekt dopravného značenia. Program 
1 obsahuje 10 podprogramov : výkon funkcie starostu, výkon funkcie prednostu, členstvo 
v združeniach, územné plánovanie, vnútorná kontrola, petície a sťažnosti, audit, účtovníctvo, 
daňová a rozpočtová politika. Program a jeho podprogramy boli zamerané na spracovanie 
návrhov zmien a doplnkov platného územného plánu, na dodržiavanie zákona o obecnom 
zriadení, na efektívny a účinný výber daní mestskej časti a na zodpovedný rozpočtový proces 
mestskej časti v súlade s platnou legislatívou.  
 
Program 2 : Interné služby mestskej časti 
 
Predstavuje plynulú a flexibilnú činnosť samosprávnych orgánov prostredníctvom 
efektívnych a účinných interných služieb. Zámerom bolo riešenie problémov vychádzajúcich 
z potrieb mestskej časti, záujmov a cieľov občanov. Program 2. „Interné služby mestskej 
časti“ má 2 podprogramy. Podprogram 2.1.„Činnosť samosprávnych orgánov“ zahŕňa všetky 
činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí, od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, 
spracovanie uznesení, umiestnenie na úradnú tabuľu a internet až po archiváciu. Cieľom bolo 
zabezpečenie zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, ktorých bolo za rok 2018 v počte 6 z toho     
1 mimoriadne, miestnych rád bolo 5 a počet zasadnutí komisií 64. Čerpanie bežných 
výdavkov na túto činnosť bolo vo výške 86 601 EUR. Podprogram 2.2. „Zabezpečenie 
úkonov spojených s voľbami“ má za cieľ zrealizovať a zabezpečiť plynulý bezproblémový 
priebeh a ukončenie volieb od prípravy až po vykonanie a zistenie výsledkov volieb. V roku 
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2018 sa konali v Slovenskej republike plánované komunálne voľby do orgánov samosprávy 
vyhlásené na          10. novembra 2018. Finančné prostriedky vo výške 18 669 EUR, ktoré 
nám boli pridelené z Okresného úradu Bratislava na uskutočnené voľby v roku 2018, boli 
riadne v stanovenej lehote zúčtované.  
 
Program 3 : Služby občanom   
 
Pozostáva z 8 podprogramov. Zámerom programu v roku 2018 bolo kvalitné a flexibilné 
zabezpečenie služieb pre všetkých obyvateľov ako aj podnikateľov mestskej časti. Za rok 
2018 sa na tento druh výdavkov čerpali bežné výdavky celkom vo výške 229 885 EUR. Ide 
hlavne o podprogramy : Overovanie a osvedčovanie listín a podpisov, ktorého cieľom bolo 
zabezpečiť promptné osvedčovanie vykonávané na počkanie na základe žiadosti občana. 
Evidencia chovu zvierat a rybárske lístky sú podprogramy, ktorých cieľom bolo zabezpečenie 
presnej a dôslednej evidencie a vydávanie rybárskych lístkov, ktorých sa za rok 2018 vydalo 
200. Podprogram 3.4. predstavuje výkon činnosti stavebného úradu, ktorý vykonáva činnosť 
v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku v mestskej časti. V roku 2018 vydal 
stavebný úrad 364 rozhodnutí  a 197 ohlásení v oblasti územného plánovania, 42 rozhodnutí  
a 21 ohlásení pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie. 
Podprogram 3.5. Dúbravské noviny, je mesačník, ktorý má za cieľ informovať občanov 
o živote v mestskej časti. Za rok 2018 bolo vydaných 11 čísiel, pričom sa vytlačilo 18 000 
kusov z jedného čísla, ktoré má v priemere 28 až 32 strán. Dúbravská televízia je 
prevádzkovateľom televízneho vysielania na území mestskej časti Dúbravka, jej cieľom je 
výroba a vysielanie programov o spoločenskom, kultúrnom, politickom a sociálno-
ekonomickom dianí na území MČ, ktorá je zakladateľom a 100 % vlastníkom spoločnosti. 
Táto spoločnosť vykonáva svoju činnosť na základe licencie udelenej jej Radou pre vysielanie 
a retransmisiu. V roku 2018 Dúbravská televízia zabezpečila 8 700 hodín vysielania video-
textových a obrazových informácií. Vysielala požadované úradné oznamy, zostrihy 
z rokovaní MZ, besedy na vybrané témy, pásmo pre deti „Dúbravček a Dúbravôčka“, 
koncipované zostrihy z archívu Dúbravskej televízie a publicistiku venujúca sa rôznym 
oblastiam života v Dúbravke.  
 
Program 4 : Bezpečnosť 
 
Cieľom tohto programu je maximálna pripravenosť mestskej časti v čase krízovej situácie 
a zabezpečenie komplexnej ochrany a riadenia v prípade mimoriadnych udalostí a tiež 
minimalizácia vzniku požiarov na území mestskej časti. Bezpečne chránený život, majetok 
a verejný poriadok na území mestskej časti, to bol zámer tohto programu. V roku 2018 bol 
čerpaný vo výške 42 569 EUR. Obsahuje 4 podprogramy, ktoré predstavujú hlavne výdavky 
na tovary a služby pre Dobrovoľný hasičský zbor obce, výdavky na civilnú a požiarnu 
ochranu, na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Podprogram 4.4. zahŕňa 
plnenie zákonných povinností mestskej časti vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku 
ochrany pred požiarmi. Civilnú ochranu zmluvne zabezpečuje pre MČ firma SPO-Ba, ktorá 
vykonáva pre zamestnancov školenie CO, kontroluje hasiace prístroje a poskytuje 
bezpečnostné a technické služby BOZP. 
 
Program 5 : Správa obce  
 
Zámerom tohto programu za rok 2018 bolo zabezpečiť maximálne funkčný chod miestneho 
úradu a efektívne riadenie administratívnych činností v samospráve. Z celkového rozpočtu na 
tento program vo výške 2 445 100 EUR boli skutočne čerpané výdavky na správu obce vo 
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výške 2 380 752 EUR, čo predstavuje plnenie tejto funkcie na 97,4 %. Ide hlavne o bežné 
režijné výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých podprogramov zahrnutých 
v programoch č. 1 až 4 a č. 6 až 12, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú 
to výdavky predovšetkým na mzdy a odvody, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 
tovary a služby ako cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, 
dopravné, údržba, nájomné, poistenie majetku, stravovanie, sociálny fond, poplatky a rôzne 
iné služby. Za program „Správa obce“ sa čerpali v roku 2018 bežné aj kapitálové výdavky.  
 
Program 6 : Komunikácie 
 
Zahŕňa 5 podprogramov. Čerpanie výdavkov k 31.12.2018 za tento program bolo vo výške     
831 766 EUR. Zámerom jednotlivých podprogramov je bezpečné, kvalitné a pravidelné 
udržiavanie pozemných komunikácií a verejných priestranstiev. Ide hlavne o zimnú 
údržbu, o opravu ciest a chodníkov a o dopravné značenie. Cieľ podprogramu 6.1. „Údržba 
a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev“ je bežná oprava miestnych 
komunikácií III. a IV. triedy, oprava chodníkov, výmena a oprava uličných vpustí, opravy 
zámkových dlažieb, oprava asfaltovaných plôch, oprava výtlkov, bezbariérové prechody, 
opravy a čistenie parkovísk. Výdavky na tento podprogram boli čerpané vo výške 325 711 
EUR. V roku 2018 sa opravilo v MČ 2 560 m2 ciest, 3 100 m2 chodníkov, vyčistilo sa                     
a vymenilo 20 poklopov, opravili sa chodníky na uliciach Valachovej, Strmé sady, Saratovská  
1-3, Gallayova, Bošániho 13, Nejedlého 16 a 37. Opravili sa výtlky a zrekonštruovali sa 
komunikácie na uliciach: Plachého, Strmé sady, Drobného, Na vrátkach, Kpt.Rašu, Hanulova, 
Tranovského a na ulici Bošániho. Zabezpečenie výkonu zimnej údržby bolo zámerom 
podprogramu 6.2. „Zimná údržba“, na ktorú boli použité finančné prostriedky vo výške            
245 620 EUR. Posypalo a očistilo sa 28 692 m ciest a 56 900 m2 chodníkov, 9 580 m2 
schodov a prechodov v mestskej časti, pričom sa použilo 150 ton posypového materiálu. 
Z dôvodu bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách v správe MČ sa obnovilo 
a udržiavalo 75 ks dopravných značiek, 2 515 m2 vodorovných dopravných značení a 177 ks 
zvislých dopravných značení. MČ vyvíja veľkú snahu o zlepšenie parkovacej politiky. Na 
podprogram 6.4. „Výstavba parkovacích miest“ MČ použila v roku 2018 finančné prostriedky 
kryté z príjmov z poplatku na rozvoj obce vo výške 200 868 EUR. Plocha evidovaných 
vyhradených parkovacích miest k 31.12.2018 na území MČ bola 2 400 m2 a vybudovalo sa 
120 nových parkovacích miest. Výdavky za podprogram 6.5 „Výstavba pozemných 
komunikácií“ sme v roku 2018 nečerpali.  
 
Program 7 : Vzdelávanie 
 
Predstavuje vynaložené finančné prostriedky vo výške 8 533 787 EUR, čo predstavuje          
100,7 % z rozpočtovaných výdavkov schválených na tento program. Program Vzdelávanie má                   
7 podprogramov a jeho zámerom boli v roku 2018 predovšetkým moderné školy a školské 
zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, rodičov a detí. V roku 2018 
sme v pôsobnosti mestskej časti evidovali a prevádzkovali 12 materských škôl so 48 triedami             
a s počtom detí 1060. V septembri 2018 bola do siete školského zariadenia zaradená nová MŠ 
Bullova, financovaná z rozpočtu MČ. Sídli v budove Strednej odbornej školy pedagogickej na 
ulici Bullova 2, s ktorou má MČ zmluvu o nájme nebytových priestorov od 1.septembra 2018. 
Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy je zámerom podprogramu 
„Školské jedálne pri MŠ“, ktorých evidujeme 10 plus jednu výdajňu stravy pre deti z MŠ 
Bullova za sledovené obdobie k 31.12.2018. V zriaďovateľskej pôsobnosti MČ máme 4 
základné školy s právnou subjektivitou, ktoré podporujú rozvoj osobnosti žiaka, základné 
poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej a spoločenskovednej. 
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Cieľom je poskytnúť kvalitné vzdelávanie v súlade so školským poriadkom, zvýšiť 
a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a prípravu žiakov vzdelávať sa v cudzom jazyku. 
Počet žiakov k 31.12.2018 na základných školách bol 2 160, počet pedagogických 
zamestnancov evidujeme 129, individuálne začlenených žiakov je 85. V roku 2018 sme 
privítali v septembri 303 prváčikov. Na základných školách evidujeme 91 tried a 8 
multimediálnych učební s cieľom zvýšenia kvality informačno-komunikačných technológií vo 
výchovno-vzdelávacom procese. Program „Vzdelávanie“ zahŕňa bežné režijné výdavky na 
mzdy, odvody, tovary  a služby na materské školy, výdavky na základné školy z rozpočtu MČ 
a výdavky na prenesené kompetencie financované zo ŠR, školské jedálne pri základných 
a materských školách a školské kluby detí pri ZŠ. Zámerom podprogramu „Školský úrad“ 
bolo odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení s cieľom zabezpečiť prenesený 
výkon štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a v školskej samospráve.   
 
Program 8 : Kultúra 
 
Obsahuje 5 podprogramov a cieľom bolo zabezpečiť rozsiahly výber kultúrnych akcií podľa 
záujmu a rozhodnutí obyvateľov Dúbravky, čo sa podarilo splniť. Skutočne vynaložené 
výdavky na tento program boli k 31.12.2018 vo výške 677 626 EUR. Zámerom jednotlivých 
podprogramov je vysoký štandard kultúrnosti, vyvážený kultúrny rozvoj, uspokojenie 
kultúrnych potrieb obyvateľov a návštevníkov MČ a zachovanie kultúrneho dedičstva. 
Program zahŕňa činnosť na zabezpečenie kultúrnych podujatí a záujmových akcií, ako sú Deň 
učiteľov, Vítanie detí do života, Veľkonočné trhy, Medzinárodný deň detí, Kultúrne leto, 
Letný tábor,  Dúbravské hody, Mikuláš, Advent a Vianočné trhy. Najväčší záber kultúrnych 
podujatí,  kultúrnu a zábavnú činnosť zastrešuje Dom kultúry Dúbravka, ktorý už od 1.3.2016 
neplní funkciu samostatnej príspevkovej organizácie a preto všetky príjmy a výdavky sú 
napojené na rozpočet MČ. Počas roka 2018 bolo v kultúrnom dome 144 predstavení, z toho 
89 predstavení zameraných pre deti a mládež a 55 kultúrnych podujatí pre dospelých. 
V galérii Domu kultúry sa v roku 2018 pripravilo a zorganizovalo 5 výstav. Naša mestská 
časť za účelom kultúrno-umeleckej a vzdelávacej činnosti finančne podporila 10 organizácií 
nenávratnými dotáciami, išlo o záujmové a umelecké združenia, kultúrne organizácie a 
súbory,  v zmysle platného VZN č. 1/2005. Každoročne organizujeme pre deti veľmi žiadaný 
letný tábor „Ulet“. Na území mestskej časti evidujeme 23 kultúrnych pamiatok 
a pamätihodností, z toho 6 pomníkov, 12 sôch a výtvarných diel a 5 sakrálnych diel. 
Zámerom tohto podprogramu je snaha udržať kultúrne pamiatky, vykonávať nutné opravy a 
údržbu vzácnych exponátov umiestnených v Dúbravskom múzeu. V roku 2018 sme doplnili 
vitríny, nakúpili zbierkové predmety, ľudové drevené výrobky, doplnili sa vzácne exponáty, 
informačné tabule a zaujímavé fotografie. Podprogram 8.5. Miestna knižnica poskytuje 
služby, faktografické a bibliografické informácie čitateľom, obyvateľom a návštevníkom 
Dúbravky všetkých vekových kategórií a je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Má 
zaregistrovaných 763 členov, počet návštevníkov knižnice a neregistrovaných členov bolo 17 
182, knižný fond k 31.12.2018 predstavuje 51 200 kníh. 
 
Program 9 : Šport 
 
Rozsiahly výber športových aktivít podľa záujmu, želaní a preferencií obyvateľov mestskej 
časti je hlavným zámerom programu „Šport“, ktorý má 3 podprogramy. V roku 2018 sa 
čerpali výdavky na podporu športových aktivít a na podporu športových klubov a organizácií 
vo výške 33 604 EUR. Zámerom týchto častí programu bolo uskutočnenie športových 
podujatí prospievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých a podpora 
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činnosti mládeže v dúbravských športových kluboch s cieľom reprezentovať mestskú časť. 
Nenávratné dotácie podľa VZN na šport boli poukázané 12 organizáciám vo výške 19 150 
EUR. Bolo podporených 47 športových podujatí, do ktorých bolo zapojených 4 500 
účastníkov. Za sledované obdobie sme podporili 12 klubov, kde je evidovaných 1 500 členov. 
Činnosť v rámci programu „Šport“ zahŕňa realizovanie športových aktivít pre žiakov 
materských, základných a stredných škôl, ako aj pre dospelých a seniorov s cieľom 
upevňovania zdravia športovou činnosťou a využitie voľného času. Je vyvinutá snaha MČ 
postupne revitalizovať všetky športové areály v rámci finančných možností.  
 
Program 10 : Prostredie pre život 
 
Zámerom tohto programu bolo vytvoriť zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych 
obyvateľov a návštevníkov mestskej časti. V skutočnosti boli na túto činnosť za rok 2018 
čerpané bežné a kapitálové výdavky spolu vo výške 857 553 EUR. Obsahuje 4 podprogramy: 
údržba verejnej zelene, čistenie verejného priestranstva, starostlivosť o detské ihriská 
a menšie obecné služby. Zámerom podprogramov je čistenie a udržiavanie chodníkov a ulíc, 
rekreačné a športové aktivity detí a mládeže, zlepšenie vybavenia verejných priestranstiev, 
bezpečnosť a hygienická ochrana obyvateľov mestskej časti. Podprogram týkajúci sa údržby 
verejnej zelene zabezpečuje údržbu a ošetrenie verejnej zelene v rozsahu platnej zmluvy 
s dodávateľom. Zámerom je trvalo udržiavaná zeleň v mestskej časti s dôrazom na zachovanie 
a zlepšenie jej kvality. Za rok 2018 sa zeleň kosila 5 krát, pokosilo sa 63 ha trávnikov, na jar 
a na jeseň sa vyčistili trávniky od lístia na ploche 63 ha. Vysadilo sa 185 ks drevín, orezalo sa 
500 kusov stromov a 1 200 kusov drevín. Okrem komplexnej údržby verejnej zelene sa 
vykonávala na skrášlenie prostredia MČ výsadba cibuľovín, okrasných drevín a stromčekov, 
frézovali sa pne. Opravovali sa parkové lavičky, robila sa demontáž poškodených častí 
a montáž nových lát. V rámci čistenia verejného priestranstva na území MČ sa čistili 
a udržiavali chodníky, ulice, krajnice, odvodňovacie žľaby, kanalizačné vpuste a zametanie 
spevnených plôch, vykonávalo sa čistenie po hodoch a trhoch. Bolo oplotené cvičisko a výbeh 
pre psov. Správcom vlastníkov bytových domov sme poskytli dotácie na odstránenie 
a vybudovanie kontajnerových stojísk    pri bytových domoch vo výške 13 112 EUR. Bolo 
pristavených a vyvezených 44 veľkoobjemových kontajnerov na jar a na jeseň, máme 
osadených 398 smetných košov a 100 košov na psie exkrementy. Vysypávanie košov sa 
pravidelne robilo 3 krát do týždňa. Zabezpečenie pravidelnej údržby a revitalizácia detských 
ihrísk, bolo zámerom podprogramu 10.3. „Detské ihriská“. Počet udržiavaných detských 
ihrísk a športovísk máme na území MČ k 31.12.2018 v počte 49, ihrísk v materských školách 
je 11 a revitalizovaných detských ihrísk bolo 5. Za účelom udržiavania hygienickej kvality v 
zmysle zákonnej povinnosti sa piesok na ihriskách vymenil v roku 2018 jeden krát. Na 
detských ihriskách Tranovského, Cabanova a Kpt.Rašu sa vykonala dodávka a montáž 
oplotenia a na ZŠ Nejedlého sa opravilo športovisko. V Parku Družba si havarijný stav 
vyžiadal rozsiahlu opravu tenisových kurtov a výmenu oplotenia športového ihriska, kde bolo 
nutné vymeniť aj 19 ks stĺpikov. Menšie obecné služby predstavujú veterinárne a asanačné 
služby a udržiavajú bezpečnosť a hygienickú ochranu obyvateľstva v súčinnosti s 
Magistrátom hlavného mesta. 
 
Program 11 : Bývanie 
 
Program „Bývanie“ bol zameraný na flexibilné služby pre obyvateľov mestskej časti na 
rozvinutom, slobodnom trhu s bytmi, správu a údržbu bytového a nebytového fondu. 
Finančné prostriedky na tento program boli čerpané za rok 2018 vo výške 218 059 EUR. 
Podprogram „Správa a údržba bytového a nebytového fondu“ mal za cieľ zabezpečiť 
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komplexnú a efektívnu evidenciu bytov, riešenie a zabezpečenie opráv a údržbu bytov 
a pomoc občanom v mestskej časti riešiť bytovú otázku. Vo vlastníctve má mestská časť 6 
bytov, v správe 8 bytov, služobných bytov evidujeme 18, počet nebytových priestorov je 8 
a počet garáží 6. Počet nájomných bytov na ulici Pri kríži, ktoré sú v správe Bytového 
podniku Bratislava – Dúbravka evidujeme 52. 
 
Program 12 : Sociálne služby 
 
Výdavky na tento program vo výške 385 797 EUR predstavujú bežné výdavky na sociálne 
služby, ktoré sa v roku 2018 skutočne čerpali na 89,7 %. Programová štruktúra obsahuje                
8 podprogramov : Jednorazová finančná výpomoc, Dotácie neštátnym subjektom, 
Opatrovateľská služba, Denné centrá, Sociálne služby, Sociálna a právna ochrana občana, 
Občianske slávnosti a Zariadenie sociálnych služieb. Zámerom stále zostáva komplexná, 
koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov 
mestskej časti. Počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za 
rok 2018 bol 89 a podporených mimovládnych, neštátnych subjektov bolo 6. Priemerný počet 
opatrovaných v byte občana bolo 76 a počet opatrovateľov, ktorých zabezpečuje MČ, bolo 24. 
Na území mestskej časti sme mali v roku 2018 štyri denné centrá s 500 registrovanými 
členmi. V rámci sociálnej politiky MČ zabezpečuje aj lekársku posudkovú činnosť 
opatrovaných a pochovávanie osamelých občanov, pričom počet posudkov bolo 448 a počet 
pohrebov 6. Podprogram, ktorého cieľom je organizácia občianskych a iných slávností 
občanov, zabezpečoval v roku 2018 slávnosti pre jubilantov a seniorov 3 krát a 4 krát 
slávnosť Vítanie detí do života pri počte detí 100.  
 
Záverečné hodnotenie a podrobné čerpanie rozpočtových výdavkov k 31.12.2018 podľa 
jednotlivých programov a podprogramov je zobrazené v tabuľkách v prílohe č.10.   
 
 

TABUĽKOVÁ  ČASŤ 
                                                                                                             
                    

      Z o z n a m   príloh k ZÚ za rok 2018 
 
 
 
Príloha č. 1  Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2018 – sumár + podrobne  
 
Príloha č. 2  Čerpanie rozpočtu výdavkov  k 31.12.2018 – sumár + podrobne 
 
Príloha č. 3  Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12.2018 
 
Príloha č. 4  Tvorba a použitie vybraných peňažných fondov k 31.12.2018 
 
Príloha č. 5 Poskytnuté nenávratné dotácie v roku 2018 
 
Príloha č. 6 Základné školy - transfery zo ŠR prenesené kompetencie za rok 2018 
 
Príloha č. 7  Základné školy – originálne kompetencie za rok 2018  
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Príloha č. 8  Výdavky k 31.12.2018– materské školy a školské jedálne  
 
Príloha č. 9  Výdavky na ZŠ a MŠ z účtu nájomné – školstvo za rok 2018  
 
Príloha č. 10 Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2018 
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Ing. Ružena  Zathurecká,   miestna  kontrolórka   mestskej   časti   Bratislava-Dúbravka  
 
                                          S t a n o v i s k o 
 
k  záverečnému  účtu  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  za  rok  2018 
 
Stanovisko    bolo    vypracované   na   základe   ustanovení   § 18f   ods.  1   písm. c)   zákona 
č. 369/1990 Zb. o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov.  
Zohľadňuje základné podmienky schválenia záverečného účtu zastupiteľstvom, ktorými sú 
predovšetkým  zákonnosť a  metodická  správnosť  záverečného  účtu.  
 
A.   Východiská  spracovania  stanoviska 
 
Základné pravidlá zostavenia záverečného účtu upravuje zákon 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. o RP“).  
Podkladom  pre  vypracovanie  záverečného  účtu  je  účtovná  závierka.  
 
1.   Lehota  predloženia  záverečného  účtu  
Z  ustanovení  § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. vyplýva obci povinnosť prerokovať 
návrh záverečného  účtu  najneskôr  „do  šiestich  mesiacov  po uplynutí  rozpočtového roka“.    
 
2. Dodržanie  informačnej  povinnosti 
Povinnosť   predložiť návrh záverečného účtu na verejnú diskusiu je určená v ustanovení § 16 
ods. 9  zákona č. 583/2004 Z. z.,  a  to  podľa   osobitného   predpisu  (zákon č. 369/1990 Zb.). 
V zmysle zákona o obecnom zriadení, § 9 ods. 2) – „Obec zverejní návrh rozpočtu a návrh 
záverečného účtu obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej 
tabuli obce a na webovom sídle obce.“  
 
3. Dodržanie  auditu  zo  strany  mestskej  časti 
Podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.  „Obec a vyšší územný celok sú povinní dať si 
overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu...“(zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve).  
Audítor tiež overuje dodržiavanie povinností v § 10 ods.7 a 8 (vyrovnanosť rozpočtu), v § 16 
ods. 12  (povinnosť prerokovať návrh záverečného účtu najneskôr do šiestich mesiacov po 
plynutí  rozpočtového  roka),   v  § 17 (pravidlá používania návratných zdrojov financovania),  
§ 19 ods. 1 (ozdravný režim)“.    
 
4. Náležitosti  záverečného  účtu  
Zákon   č. 583/2004 Z. z.  o  RP určuje  povinné  náležitosti  záverečného  účtu,  ktorými   sú:  
I.   Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade  s rozpočtovou  klasifikáciou 
II.  Bilancia aktív a pasív 
III. Prehľad o stave a vývoji dlhu 
IV. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií  
V.  Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods.4 v členení podľa jednotlivých príjemcov 
VI. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
VII. Hodnotenie  plnenia programov mestskej časti.  
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I.   Údaje  o  plnení  rozpočtu 
 
a)  Schválenie   rozpočtu  na  rok  2018 

 
Rozpočet   na   rok  2018  bol   schválený  uznesením   MZ   č. 255/2017  zo  dňa  12.12.2017.  
Rozpočet príjmov a výdavkov na  rok 2018 bol v  zmysle ustanovení § 2 písm. b) a  c) zákona  
č. 583/2004 Z. z. o RP zostavený so schodkom  v celkovej hodnote  1 489 000 eur,  ktorý bol 
úpravami v priebehu roka znížený na čiastku 1 401 930 eur. Schodok rozpočtu je v zmysle 
platných predpisov definovaný ako záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami, pričom 
finančné operácie  neovplyvňujú  výsledok  rozpočtového hospodárenia.  
Rozpočet,  ako  aj  záverečný  účet   boli  zostavené   v členení  v zmysle  zákona,  a  to   ako:  

a) Bežný rozpočet 
b) Kapitálový rozpočet  
c) Finančné operácie 

Celková bilancia schváleného rozpočtu (bežný + kapitálový + finančný) = zostatok 
disponibilných   zdrojov  vo výške  8 000 eur.  
 
b) Rozpočtové   opatrenia 
 
Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov schvaľuje príslušný orgán s výnimkou účelovo 
určených prostriedkov  rozpočtovými  opatreniami podľa  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o RP.   
Podľa ods. 4 „Obec a VÚC vedú operatívnu  evidenciu o  všetkých  rozpočtových  opatreniach 
vykonaných v  priebehu roka.“ V  roku 2018 bolo evidovaných celkom 17 rozpočtových 
opatrení, z toho bolo 6 úprav na základe podkladov z Magistrátu hl. mesta SR, 1  úprava na 
základe prijatej dotácie z BSK,  2 úpravy rozpočtu na základe uznesení MZ a 8 úprav 
rozpočtu na základe presunov medzi rozpočtovými položkami. Úpravami boli zvýšené 
celkové  príjmy   o  cca  580 tis. eur   a   výdavky   o  cca   493 tis. eur.  
 
Uznesením  č. 255/2017/C z 12.12.2017  zastupiteľstvo  splnomocnilo  starostu – upravovať v 
priebehu  roka  záväzné  ukazovatele,  limity,  úlohy a  programy schváleného rozpočtu na rok 
2018 za  podmienky, že celkové  výdavky rozpočtu sa môžu prekročiť najviac o 5 % a úpravy 
nesmú  mať  dopad  na  celkový  výsledok  hospodárenia  schválený v  rozpočte  na rok  2018. 
Kompetencie   starostu   pri   úpravách   rozpočtu   v   priebehu   roka   2018    boli   dodržané.  
 
c)  Plnenie   rozpočtu  
 
Bežný  rozpočet 
-údaje v eurách    Rozpočet 2018     Úprava rozpočtu     Skutočnosť 2018      Plnenie v % 
Bežné príjmy         12 870 000                13 264 858               13 133 124                 99,0 
Bežné výdavky      12 256 000                12 663 788               12 704 146               100,3 
Prebytok  +             + 614 000                  + 601 070                 + 428 978                71,4 
 
Bežné   príjmy   a  bežné   výdavky   nadväzujú  na  údaje  vo  finančných výkazoch FIN 1-12  
k  31.12.2018  za  mestskú  časť,  aj  za  základné  školy.  
 
V zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z o RP je obec povinná zostaviť bežný rozpočet 
ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet dosiahol v skutočnosti za rok 2018 
prebytok  v  hodnote  428 978 eur. 
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Kapitálový   rozpočet  
- údaje v eurách    Rozpočet  2018    Úprava rozpočtu    Skutočnosť 2018        % plnenia 
  Príjmy                        60 000                  245 000                   258 242                         105,4 
  Výdavky                2 163 000               2 248 000                1 609 852                          71,6 
  Schodok -            - 2 103 000              -2 003 000              - 1 351 610                          67,5 
 
Kapitálový  rozpočet  dosiahol  v skutočnosti za rok 2018 schodok vo výške 1 351 610 eur.   
Príjmy kapitálového rozpočtu sú v skutočnosti vyššie o 200 tis. eur v porovnaní s rozpočtom. 
Kapitálové výdavky sú v skutočnosti nižšie ako upravený rozpočet o viac ako 600 tis. eur 
z dôvodu nerealizovania  niektorých investičných akcií, resp. ich neplnenia v schválenej 
výške,  napr.:  
- Budovanie a rekonštrukcie nových ciest a chodníkov v hodnote                           100 tis. eur,  
- Projekty, územnoplánovacia dokumentácia, posudky, štúdie                                   90 tis. eur, 
- Štúdia organizácie statickej dopravy                                                                         60 tis. eur,  
- Cyklotrasy – projekt, realizácia                                                                                 49 tis. eur,  
- Náhradná výsadba drevín                                                                                          30 tis. eur, 
- Revitalizácia zelene MÚ Žatevná 2                                                                          25 tis. eur 
- Multifunkčné ihrisko Pekníkova                                                                               37 tis. eur,  
- Rekonštrukcie DI, k Horánskej studni, v MŠ a ZŠ – nerealizované v hodnote      150 tis. eur.                                                
- Rekonštrukcie MŠ a ZŠ – nerealizované v hodnote                                                 70 tis. eur,  
 
 
Finančné  operácie  - FO 
- údaje v eurách     Rozpočet 2018     Úprava rozpočtu     Skutočnosť 2018     % plnenia  
  Príjmové                 1 553 000                  1 553 000               1 518 547                  97,8 
  Výdavkové                  56 000                        56 000                   26 984                  48,2 
  Zostatok FO       + 1 497 000                + 1 497 000           + 1 491 563                  99,6 
 
Finančné  operácie  nie  sú  súčasťou  príjmov  a  výdavkov  rozpočtu.  
  
Podľa zákona č. 583/2004 Z. z.  § 10 ods. 6 – „Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné 
operácie,  ktorými  sa  vykonávajú  prevody  prostriedkov  peňažných  fondov  obce.“   
Podľa § 15 ods. 2 – „O  použití  peňažných  fondov  rozhoduje  zastupiteľstvo.“  
Podľa § 15 ods. 1 písm. c) – „zostatky peňažných fondov z  predchádzajúcich rokov a zostatky 
príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov 
financovania“ – sú  zdrojmi  peňažných  fondov. 
 
 
II. Bilancia  aktív  a  pasív 
 
Hodnota  aktív a pasív mestskej  časti  podľa  údajov účtovníctva  predstavuje  28 550 tis. eur.  
Podrobné údaje a analýzu aktív a pasív obsahujú „Poznámky individuálnej účtovnej závierky 
zostavenej  k  31.  decembru   2018“.  Z   údajov  o  významných   pohľadávkach  vyplýva,  že  
pohľadávky po  lehote splatnosti  vzrástli  v  porovnaní  s  rokom 2017 o  506 tis. eur. 
Najvyššou   z   hľadiska  objemu   je  - „Pohľadávka   zo   zámeny   budov  a   pozemkov“ vo 
výške 429 584 eur, ku ktorej bola vytvorená opravná položka, ktorá  bude evidovaná až do 
rozhodnutia   zastupiteľstva   o  vysporiadaní  s  odpismi  pohľadávky  z  účtovnej   evidencie.  
Ďalšie, zatiaľ neusporiadané pohľadávky, prebraté od zrušenej organizácie Dom kultúry 
Dúbravka,  predstavujú  cca  20 tis. eur.  
Záväzky  mestskej  časti  po lehote splatnosti vzrástli v porovnaní  s  rokom 2017 o 24 tis. eur.  
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III. Prehľad   o   stave   a   vývoji   dlhu 
 
Pravidlá používania návratných zdrojov financovania upravuje zákon č. 583/2004 Z. z. o RP 
územnej samosprávy v ustanoveniach § 17. Hlavný  kontrolór  sleduje stav a vývoj dlhu obce.   
 
- V roku 2009 prijala mestská časť úver zo ŠFRB na výstavbu bytov vo výške 871 470,15 eur,  
s  lehotou splatnosti  30 rokov. Zostatok  úveru  podľa  stavu  k  31.12.2018 = 637 925,48 eur.  
Podľa § 17 ods. 8 zákona o RP sa do celkovej výšky dlhu nezapočítavajú záväzky a pôžičky 
zo  ŠFRB.   Zostatok  úveru   predstavuje   dlhodobý   záväzok   mestskej  časti.  
 
- V roku 2018 prijala mestská časť zo Slovenskej štátnej sporiteľne a. s. komerčný úver vo 
výške 990 000 eur,  s lehotou  splatnosti 15 rokov. Úver  bol  čerpaný na kapitálové  výdavky.  
Zostatok istiny úveru podľa výpisu zo SLSP k 31.12.2018                                =    990 000 eur 
Úrokové splátky pri nemennej sadzbe úroku počas 15 rokov                             =      26 134 eur  
Celková, predpokladaná suma úverovej zaťaženosti k 31.12.2018                    = 1 016 134 eur     
 
Overenie dodržiavania podmienok stavu a vývoja dlhu k 31.12.2018 v zmysle ustanovení 
zákona o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z. z.,  § 17:  
 
Bežné  príjmy  roku  2017 – disponibilné  pre  použitie  § 17                            =  7 803 107 eur 
Výška úverového zaťaženia k 31.12.2018   (istina + úroky)                              =  1 016 134 eur           
Celková suma  dlhu neprekračuje 60 % bežných príjmov  roku 2017               =       13,02 % 
V roku 2018 nebola splácaná istina,  pričom uhradená výška  úrokov              =            835 eur 
Splátka za rok 2018 neprekračuje 25 % bežných príjmov roku 2017                =         0,01 % 
 
Z hľadiska stavu a vývoja dlhu je možné konštatovať, že mestská časť dodržiava 
pravidlá  ustanovení  § 17  zákona  č. 583/2004 Z. z.   o  RP  územnej   samosprávy . 
 
IV. Údaje  o  hospodárení  rozpočtových  a príspevkových  organizácií 
 
Rozpočtovými organizáciami mestskej časti sú štyri základné školy. Podrobné údaje o  
rozpočte  a    hospodárení   základných  škôl   sú  súčasťou  predloženého  záverečného   účtu.  
Mestská  časť  Ba-Dúbravka  nemala  v  roku  2018 zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.  
 
V. Prehľad  o  poskytnutých  dotáciách  podľa  VZN 
 
Mestská  časť  poskytla  v   roku 2018   celkom  34  dotácií  v  súhrnnej  hodnote   39 022 eur.   
V zmysle platného VZN boli všetky dotácie presahujúce hodnotu 1 659,70 eur schválené 
uzneseniami MZ. Poskytnutie ostatných dotácií je v rozhodovacej kompetencii starostu 
mestskej  časti, po  predchádzajúcom  posúdení  v  príslušných  komisiách  MZ.   
 
VI. Údaje  o  podnikateľskej  činnosti 
 
Mestská  časť   v  roku  2018  nevykonávala  podnikateľské  aktivity.  
Podnikateľskú činnosť vykonávala obchodná spoločnosť Dúbravská televízia s. r. o., založená 
mestskou časťou. Finančný vzťah k obchodnej spoločnosti bol v roku 2018 určený dotáciou 
schválenou  v  rozpočte  mestskej  časti  vo  výške  60 tis. eur, ktorá je v porovnaní s rokom 
2017 nižšia o 10 tis. Eur.   
V roku 2018 hospodárila obchodná spoločnosť so ziskom v hodnote 1 719 eur pred zdanením.  
Vlastné   dosiahlo  k  31.12.2018  kladnú  hodnotu  457 eur.  
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VII. Hodnotenie programov rozpočtu 
 
Rozpočet   v  programovej  štruktúre  a hodnotenie  programov je  súčasťou záverečného účtu. 
Podľa  § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o RP – „obce počas roka monitorujú a hodnotia 
plnenie programov obce.“  Mestská  časť  v roku 2018 zverejňovala na svojej webovej 
stránke  štvrťročné čerpania rozpočtu  a „Monitoring  programového  rozpočtu“ k  30.6.2018.  
 
B. Výsledok  hospodárenia  mestskej  časti  za  rok  2018 
 
1. Výsledok  rozpočtového  hospodárenia 
 
 - Výsledok    rozpočtového   hospodárenia   sa   zisťuje   po   zúčtovaní    celkových   príjmov  
    a  výdavkov  ako   výsledok   ich  súhrnnej   bilancie.   
 - Podľa  § 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o RP  
    - prebytok  rozpočtu  je  kladný  rozdiel  medzi  príjmami  a  výdavkami,  
    - schodok  rozpočtu  je  záporný  rozdiel   medzi   príjmami   a  výdavkami  rozpočtu   obce,  
      pričom – súčasťou   príjmov  a  výdavkov  obce  nie  sú  finančné  operácie.  
 - V zmysle  ustanovení § 16 ods. 6  zákona  č. 583/2004 Z. z.  o  RP  sa  z  prebytku  vylučujú       
    nevyčerpané,  účelovo  poskytnuté  prostriedky  v  predchádzajúcom roku,  ktoré  je  možné   
    použiť   v  súlade   s  ustanoveniami   § 8  ods. 4 a 5  zákona  č.  523/2004 Z. z.  
 - Podľa § 16 ods. 8 zákona č.583/2004 Z. z o RP  -  „spôsob  financovania  schodku  rozpočtu  
    podľa § 10 ods.3 písm. a, b) zastupiteľstvo  potvrdzuje pri  prerokúvaní  záverečného účtu.“   
 
Rekapitulácia  výsledku  hospodárenia   
 

 Ukazovateľ    hospodárenia                                          Skutočnosť k 31.12. 2018       
Bežné prímy spolu                                                                         13 133 123,89 
Bažné výdavky  spolu                                                                    12 704 145,98 
Prebytok  bežného  rozpočtu                                                            + 428 977,91                                      
Kapitálové príjmy  spolu                                                                    258 242,33 
Kapitálové výdavky spolu                                                               1 609 851,88       
Schodok  kapitálového rozpočtu                                                    - 1 351 609,55                         
Schodok  bežného a kapitálového rozpočtu                                    - 922 631,64                    
Vylúčenie z prebytku                                                                        -   38 504,26 
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu                    - 961 135,90                                                   
Príjmové  finančné  operácie                                                           1 518 547,46 
Výdavkové finančné operácie                                                              26 984,09     
 Rozdiel finančných operácií                                                      + 1 491 563,37                      
PRÍJMY  SPOLU                                                                          14 909 913,68 
VÝDAVKY  SPOLU                                                                    14 340 981,95  
Hospodárenie mestskej časti                                                          + 568 931,73 
Vylúčenie z prebytku                                                                       -   38 504,26 
Upravené hospodárenie                                                                 + 530 427,47 

 
Schodok  rozpočtu  podľa  § 10 ods. 3 písm. a) a b)  zákona č. 583/2004 Z. z.  o  RP územnej 
samosprávy  v  sume 922 631,64 eur, upravený o  nevyčerpané prostriedky  podľa osobitných 
predpisov v sume 38 504,26 eur predstavuje celkový schodok vo výške 961 135,90 eur. 
Schodok bude vysporiadaný z kladného rozdielu  finančných operácií  v sume 1 491 563,37 €.  
Zostatok príjmových finančných  operácií  podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona o RP   
predstavuje čiastku 530 427,47 eur, ktorá je navrhnutá na prevod do rezervného  fondu.  
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2. Výsledok  hospodárenia  v  metodike  ESA 
     
    Záverečný účet obsahuje aj vyčíslenie výsledku hospodárenia v jednotnej metodike, platnej  
    pre Európsku úniu, na základe pomôcky vypracovanej Ministerstvom financií SR. Výpočet  
    zohľadňuje  aj   položky  časového  rozlíšenia,  ktoré   ovplyvňujú  výsledok  hospodárenia.  
    Ide o zmenu stavu vybraných  položiek súvahy medzi bežným a predchádzajúcim obdobím.   
    Podľa  stavu  k 31.12.2018 predstavuje  tento  výsledok hospodárenia stratu  2 091 913 eur.    
 
3.  Účtovný  výsledok  hospodárenia 
     
     Výsledok    hospodárenia   po   zdanení  podľa   výkazu   ziskov  a  strát    Úč  ROPO  2-01  
      k  31.12. 2018  predstavuje  stratu v hodnote  751 035,86 eur.  
 
 
Záver 
 
Posúdením   zákonnosti   a   metodickej    správnosti    záverečného   účtu  2018  bolo zistené:  
 
- Návrh záverečného účtu bol zverejnený spôsobom obvyklým, v zákonom  stanovenej lehote. 
- Záverečný účet je predložený na prerokovanie zastupiteľstvu do 6-tich mesiacov po uplynutí  
   rozpočtového roka, v súlade s platnými predpismi.  
- Záverečný  účet  obsahuje   všetky   povinné   náležitosti,   určené  rozpočtovými pravidlami. 
- Úpravy   rozpočtu  v   priebehu  roka   sú  preukázané   evidenciou   rozpočtových   opatrení. 
- Záverečný  účet  je  zostavený  v  požadovanej  štruktúre.  
- Riadna  účtovná  závierka  a  rozpočtové   hospodárenie   mestskej  časti  za  rok  2018  boli     
  v  súlade  s  platnými  predpismi  overené   audítorom    
 
 
V  súlade  s  ustanoveniami  § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o RP územnej  samosprávy  
v znení neskorších predpisov  odporúčam  miestnemu  zastupiteľstvu    
 
                  
                  -  schváliť celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Ing. Ružena Zathurecká                                             V Bratislave, 17. júna 2019 
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

pre štatutárny orgán a miestne zastupitďstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka

Správa •i. auditu účtovnej zavierky

Názor

Uskutočnili smě audit účtovnej závierky Mestskej časti Bratisluva - Dubravka (ďalej aj
„Mestskej časti"), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát 7.a rok
končiaci sa k uvedenému datlímu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovi-tých
zásad a účtovných metod.

Podl'a nášho názoru, přiložená účtovná závierka poykytuje pravdivý a věrný obraz fínančnej
situácie Mestskej časti Bratislavu - Diibrfivka k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia
za rok končiaci sa k uvedenému datumu podťa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znění
ncskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").

Základ pře názor

Audit smě vykonali podl'a mecl/.ináfodných auditorských štandardov (International Standards on
Auditing, ISA). Nasa zodpovědnost'podl'a tychto štandardovje uvedená v odsekli Zodpovědnost'
auditora za audit účtovnej závierky. Od Mestskej časti smě nezávislí podfa ustanovení zákona č.
423/2015 o štatutárnom audite a o změně a doplnění zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znění neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite") týlíajucich sa etiky,
vrátane Etickélio kodexu auditora, relevantných pře náš audit účtovnej závierky a splnili sine aj
ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Smě přesvědčení, že auditorské
dókazy, ktoré smě získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pře náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovědný za y'ostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala
pravdivý a věrný obraz podl'a zákona o účlovníctve a za tie interně kontroly, ktoré považuje za
potřebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v
dósledkii podvodu alebo chyby.

Při zastavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovědný y.a zhodnotenie schopnosti
MestskeJ časti nepřetržité pokračovat' vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa
nepřetržitého pokračovania v činnosti, akje to potřebné a za poiižitie předpokladu nepřetržitého
polu'acovania v čiiinosti v účtovníctve.

Statutárny orgán je ďalej zodpovědný za dodržiavanie povinností podlá Zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o změně a doplnění niektorých zákonov
v platnom znění (ďalej len „zákon o rozpočtovýcli pravidlách").
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Zodpovědnost' auditora za audit ůčtovnej y.avierkv
Našou y.odpovednosťouje získat' primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje
významné nesprávnosti, či už v dósledku podvodu alebo chyby a vydat' správu auditora, vrálane
názoru. Primerané uistenic je uistenie v)'sokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit
vykonaný podl'a medzinárodných auditorských štandardov v/.dy odhalí významné nesprávnosti,
ak také existuji). Nesprávnosti móŽLi vznilmúť v dósledku podvodu alebo chyby a za významné
sa považujú vtedy, ak by sa dalo odóvodnene očakávať, žejednotlivo alebo v súhi-ne by mohli
ovplyvniť ekonomické rozhQdnutia pouzivatel'ov, uskutočnené na základe tejto účtovnej
závierky.

Súčasťou aiidituje aj overenie dodržiavania povinností MestskeJ časti podťa požiadaviek zákona
o rozpočtových pravidlech a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukládá
auditorovi toto overenie vykonal'.

V rámci auditu iiskiitočneného podl'a medzinárodných auditorských štandardov, počas celého
auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováváme profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

ldenti.fi kujeme a posudzujeme rizika významnej nesprávnosti účfovnej závierky, či už v
dósledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a iiskutočňujeme auditorské postupy
reagujúce na tieto rizika a získáváme auditorské dókazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na
poskytniitie základu pre náš názor. RizilíQ neodhalenia významnej nesprávnosti v
dósleclku podvodu je vyššie ako toto riziko v dósledku chyby, pretože podvod móže
zahrňať lajnu dohodu, fatšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo
obídenie internej kontroly.
Oboznamiijeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby smě niohli
navrhnut' auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za ůčeiom vyjaclrenia
názoru na efektivnost' internýcl-i kontrol Mestskej časti.
Hodnotíme vhodnost' použitých účtovných zásad a účtovných metod a primeranosť
účtovných odhadov a uvcdenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym
orgánom.
Robíme závěr o tom, či štatutárny orgán vhodné v účtovníctve použiva predpQklad
nepřetržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dokázav
závěr o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami,
ktoré by mohli významné spochybniť schopnost' Mestskej časti nepřetržité pokračovať
v činnosti. Ak dospějeme k závěru, že význan-uiá neistota existuje, smě povinní iipozorniť
v nasej správě auditora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú
tieto informácie nedostatočné, modifíkovať náš názor. Naše /ávery vycháclzajú
z auditorských dokázav /.ískaných do datumu vydania nasej správy auditora.
Hodnotíme celkovú prezentáciu, strukturu a obsah účtovnej xávierky vrátane informácií
v něj iivedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytává uskutočnené transakcic
a události spósobom, který vedie k ich vernémLi zobrazeniu.

R^f!)(^.rflCi3' Obchífdoý i^ťtfs^tíi- Okffísnéiio ňUiJu 8r\iti^lf)Ví- i 4"'iy'! 9(V /r3^ 18B
udiÍHil; iii'D.vtoi'l.a u. Bli'IB.'B -43'1 905 787 077

IČO. 3B34E;(JI'i7. !C DPÍ-k Sl<::103i973063 ^431 917 343 703

!

/1^



••:f.--i

/

)artner<
aiiijii. l j')f)r'ť]'1ťi'ií;^V[! ! (K.i'ovnici,.": l !l'Tir.

WŤI-NER AUDIT ;,.ni.
Ba|h3fcki, 5A 1Sltí8. 831 U;t tíratíslava

e-fi-trj;!: f]ŁirttiOr9iJ<!!t.^-fi?:«ti)ňttrtiitJ!tsk
yAW; pufi:,fiRrai idtl.yi-'

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a inýcli právnych prcdpisov

Správci k informáciám, kloré sa uvcidzujú vo vyročnej správě

Statutárny orgán je zodpovedn}'' za informácie iivedené vo výročnej správě, zostavenej podl'a
požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú y.ávierku sa nevzťahuje
na iné infomiácie vo výročnej správě.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámeme sa s
informáciami uvedenými vo výročnej správě a zváženie, či tieto informácie nie sú vo
význaninom nesúlade s auditovanou ťičtovnou závierkoii alebo našimi poznatkami, ktoré smě
získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významné nesprávné.

Výročnů spravil smě ku dňii vydania správy auditora z aiiditu účtovnej závierky nemali
k dispozic i i.

Keď získáme výroční! správu, zvá/.iine, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie,
ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve a na základe práč vykonanýcli počas auditu
ůčtovnej závierky, vyjadfín-ie názor, či:

- informácie iivedené vo výročiiej správě zostavenej za rok 201 8 sú v súlade s účtovnou závierkou
za daný rok,

- výročná správa obsahuje iníbrmácie podťa zákona o účtovníctve.

Okrem toho iivedieme, či smě zistili význaniné nesprávnosti vo výročnej správě na základe
našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v něj, ktoré smě získali počas auditu účtovnej
závierky,

Správa z. overenia ílodržifivíwifi povinnostt Městské] časti Bratislava - Důbravka poffl'a
poziadavieh zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podl'a požiadaviek zákona o rozpočtových
pravicllách, platnýcli v SR pře ú/.emnú samosprávu v znění neskorších predpisov konstatujeme,
že Městská časť Bratislava - Dúbravka konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových
pravidlách.

Bratislava 17.júna2

i
PARTNER AUD
Licencia UDVA č. 283 ~

Ing. Maria Cvečková, CA
kFúčový štatiitárny auditor
Licencia SKAU č. 890

negisti'iwia' Obi;litidný ragister Okrasnclio •iuilii Br;.iti!,liw;-i l •i-'IW l:i(J'/ /'j2 IňĚ
oddffil: SFD, vloiko c. 51 I16 B +;131 305 707 Wl

im: 36:.l');.'y07,1C DPH: SK;302'19730B3 +-131 917 343 703

^Jp


	03 zaverecny ucet 2018
	Záverečný účet
	mestskej časti Bratislava - Dúbravka  za rok 2018
	2.  Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
	Celkové príjmy za rok 2018 boli dosiahnuté v sume 14 909 914 EUR, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 15 062 858 EUR predstavuje plnenie na 98,9 %.
	4.  Výsledok hospodárenia za rok 2018

	a) Rozpočtové organizácie - Základné školy
	9.  Prehľad o poskytnutých dotáciách
	TABUĽKOVÁ  ČASŤ



	03 stanovisko_kontrolora_ZU_2018
	03 sprava auditora_k_IUZ_2018



