Odhad dopadu mimoriadnej situácie z dôvodu vyhlásenia pandémie COVID-19 na
rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Predpokladané dopady na rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka vychádzajú z aktuálnych
aprílových predikcií makroekonomického vývoja v SR a následného vývoja verejných financií
vypracovaných Ministerstvom financií SR, Radou pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) a NBS. Tieto tri
kľúčové inštitúcie odhadujú pokles HDP Slovenska vplyvom pandémie COVID-19 v rozsahu od -7,2%
(MF SR), cez -9,3% (NBS) až po -10,3% (RRZ).
Priame dopady na rozpočet MČ predstavujú na jednej strane pokles, resp. výpadok, vybraných druhov
príjmov a na druhej strane nárast výdavkov MČ spojených s opatreniami proti pandémii COVID-19.
Celkový výpadok príjmov priamo spôsobených pandémiou odhadujeme na 973 000 EUR, pričom ďalšie
zmeny v príjmovej časti nastanú z dôvodu predpokladaných úprav transferov a platieb v oblasti školstva
(MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ) na prenesené a originálne kompetencie zo strany ministerstva školstva a ďalších
inštitúcií v blízkej budúcnosti. Celkový nárast výdavkov priamo spôsobených pandémiou odhadujeme na
129 000 EUR.
Odhad na 2020
a) odhad poklesu daňových príjmov
- výnos dane z príjmov fyzických osôb
- ostatné miestne dane
b) odhad poklesu nedaňových príjmov
- príjmy z prenájmov (DKD, telocvične, MŠ, ZŠ, KC Fontána)

- 670 000 EUR
- 600 000 EUR
- 70 000 EUR
- 303 000 EUR
- 146 000 EUR

- administratívne poplatky a príjmy z kult. podujatí

- 77 000 EUR

- príspevok od rodičov v MŠ na prevádzkové náklady

- 80 000 EUR

c) odhad zmeny výšky bežných výdavkov

skut. 01-03/2020

+ 129 000 EUR

- čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby a materiál

+ 54 000 EUR

(18 925 EUR)

- služby: upratovanie, dezinfekcia, telekomunikačné služby

+ 10 000 EUR

(6 044 EUR)

- opatrovateľská služba (príspevky na stravu, ochranné prostriedky, opatrovanie externé, rozvoz stravy,
PHM)
+ 65 000 EUR
(24 509 EUR)
- kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia

Ing. Rastislav Bagar
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- 60 000 EUR

