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Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica za rok 2011
1. Rozpočet mestskej časti na rok 2011
Rozpočet mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica ako základný nástroj finančného
hospodárenia bol zostavený v zmysle zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa
ustanovenia §10 odst. 7 bol schválený uznesením MZ č. 27/2011 dňa 7. 4. 2011.
Zmenený bol jedenkrát uznesením MZ č. 78/2011 dňa 25. 10. 2011.
Po schválenej zmene bol rozpočet nasledovný:
Rozpočet na rok Rozpočet na rok
2011
2011 po zmene
Bežné príjmy
1.363.734,1.307.956,Kapitálové príjmy
135.000,151.066,Finančné príjmové operácie
369.744,309.363,Príjmy RO (sú súčasťou rozpočtu m.č.)
0
0
Príjmy celkom

1.868.478,-

1.768.385,-

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavkové operácie
Výdavky RO (ZŠ s MŠ)

1.152.698,113.033,55.288,547.459,-

996.255,79.266,55.288,547.459,-

Výdavky celkom

1.868.478,-

1.678.268,-

0

+ 90.117,-

Rozpočet m.č. za rok 2011

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
Plnenie rozpočtu príjmov mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica v roku 2011 bolo
nasledovné:

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmové operácie
Spolu

Rozpočet
po zmene
1.307.956,151.066,309.363,1.768.385,-

Skutočnosť
k 31.12.2011
1.418.252,36
153.889,309.362,59
1.881.503,95

%
plnenia
108
102
100
106

2.1 Bežné príjmy
Rozpočet po zmene

V rámci bežných príjmov sú zahrnuté:
- daňové príjmy
- nedaňové príjmy
- príjmy rozpočtovej organizácie
- transfery a granty
Spolu:

Skutočnosť

% plnenia

787.000,142.435,30.669,347.852,1.307.956,-

885.082,83
134.633,75
31.703,17
366.832,61
1.418.252,36

112
95
103
105
108

a) Výnos dane z príjmov fyzických osôb
520.000,b) Daň z nehnuteľností
246.800,c) Daň za psa
4.300,d) Daň za predajné automaty
100,e) Daň za zber a odvoz a zneškodnenie odpadov 15.000,-

548.856,307.893,4.311,28
91,28
22.817,-

106
125
100
91
152

2.1.1 Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov fyzických osôb, daň z nehnuteľností a miestny poplatok za zber a likvidáciu
odpadov sú mestskej časti poukazované percentuálnym podielom prostredníctvom Hlavného
mesta SR podľa zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a Štatútu hl. mesta SR Bratislavy.
2.1.2 Nedaňové príjmy
Plnenie nedaňových príjmov v roku 2011 bolo nasledovné:
Rozpočet po zmene

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Príjmy z prenájmu majetku
109.000,Administratívne poplatky
13.400,Pokuty a penále
2.000,Poplatky a platby z náhod. predaja služieb
2.285,Úroky z vkladov
200,Ostatné príjmy
26.550,-

Skutočnosť

% plnenia

98.202,37
14.098,28
1.924,69
2.393,61
325,10
17.799,45

90
105
96
105
163
67

2.1.3 Príjmy rozpočtovej organizácie
V roku 2011 poukázala Základná škola s materskou školou na účet zriaďovateľa nasledovné
príjmy:
Rozpočet

- za prenájom nebytových priestorov
- poplatky za materskú školu a školský klub

11.000,19.669,-

Skutočnosť

10.636,75
21.066,42

% plnenia

97
107

2.1.4 Transfery a granty
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica v roku 2011 prijala transfery na prenesený výkon
štátnej správy, na úhradu nákladov na voľby a granty od fyzických a právnických osôb na rozvoj
kultúry, športu, predškolských zariadení, informovanosti a technickej infraštruktúry finančné
prostriedky v nasledovných čiastkach :
- transfer na školstvo (normatív., nenormatívny) 295.571,300.945,- transfer na matričnú činnosť
3.7773.777,- transfer na činnosť stavebného úradu
2.980,2.980,- transfer na životné prostredie
407,407,- transfer na činnosť ohlasovne pobytu
1.054,1.054,- transfer na voľby
4.068,4.068,- transfer na výkon samosprávnych funkcií
9.865,9.865,- transfer na špec. St. úrad – komunikácie
130,130,- granty od fyz. a práv. osôb
30.000,43.615,Transfery a granty boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom.

102
100
100
100
100
100
100
100
145

2.2. Kapitálové príjmy
Zdrojom kapitálových príjmov boli príjmy z predaja pozemkov, podielom z predaja majetku
poukazovaným Magistrátom hl. mesta SR v zmysle § 31 odsek 1 písm. e) zákona č. 535/2008
Z.z. a granty na rozvoj infraštruktúry mestskej časti.
Plnenie kapitálových príjmov za rok 2011 predstavovalo čiastku 153.889,- € oproti plánovaným
151.066,- €, čo je 102 %. Túto sumu tvoria:
Rozpočet

- príjem z predaja pozemkov
- granty na rozvoj infraštruktúry

66.066,85.000,-

Skutočnosť

% plnenia

73.389,80.500,-

111
95

2.3. Finančné príjmové operácie
V rámci finančných operácií je zúčtovaný bilančný prebytok finančných prostriedkov minulého
roka vo výške 309.363,- €.
Podrobné plnenie príjmov za rok 2011 je uvedené v prílohe č. 1.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011
Čerpanie finančných prostriedkov k 31. 12. 2011 bolo nasledovné:

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Spolu

Rozpočet
po zmene
996.255,79.266,55.288,1.130.809,-

Skutočnosť
k 31. 12. 2011
860.626,31
54.322,23
55.287,84
970.236,38

%
plnenia
86
69
100
86

3.1. Vyčíslenie bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:
Funkčná klasifikácia
01. Výdavky verejnej správy
02. Obrana
03. Verejný poriadok a bezpečnosť
04. Ekonomická oblasť
05. Ochrana životného prostredia
06. Bývanie a občianska vybavenosť
08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo
09. Vzdelávanie
10. Sociálne zabezpečenie
Spolu

Rozpočet
po zmene
561.007,550,8.000,147.278,36.100,25.917,123.367,57.286,36.750,-

Skutočnosť
k 31. 12. 2011
473.305,63
450,8.000,125.744,43
41.836,22
13.137,15
114.875,65
49.712,44
33.564,79

996.255,-

860.626,31

%
plnenia
84
82
100
85
116
51
93
87
91
86

Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie v roku 2011:
a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 343.247,- € bolo skutočne vyplatených 290.991,60 €, čo je 85 %. Ide o mzdové
prostriedky pracovníkov miestneho úradu, stavebného úradu, pracovníkov ekologickej skupiny,
knižnice, odstupné, odmeny poslancov MZ a členov komisií MZ.
b) Poistné a príspevky do poisťovní
Z rozpočtu 113.565,- € bolo na odvody poistného za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a
Sociálnej poisťovne čerpané 80.691,53 €, t.j. 71 %.
c) Energie, voda a komunikácie
Z rozpočtovaných 62.700,- € bolo na úhradu nákladov na el. energiu, teplo, plyn, vodné, stočné,
poštové a telekomunikačné služby čerpané 51.507,73 € čo je k rozpočtu 82 %.
d) Materiálové výdavky
Z rozpočtu 48.072,- € bolo na náklady materiálového charakteru použitých 47.682,96 €, čo je
99 %. Ide predovšetkým o výdavky na papier, kancelárske potreby, tlačivá, noviny, kancelárske

stroje, posypový materiál v rámci zimnej údržby MK, vianočné osvetlenie, propagačný materiál,
materiál na občerstvenie, softvér, čistiace a hyg. potreby, pracovné odevy, tonery do tlačiarní,
knihy, reprezentačné a pod.
e) Dopravné náklady
Z plánovaných 10.000,- € bolo použitých 8.648,60 €, t.j. 86 %. V tejto sume sú zhrnuté náklady na
nákup PHM do všetkých vozidiel, poistné za vozidlá (aj vozidlá DHZ), náklady na servis a opravy
vozidiel.
f) Rutinná a štandardná údržba
Z rozpočtu 97.138,- € bolo na opravy a údržbu budov v správe m.č., letnú a zimnú údržbu
komunikácií III. a IV. tr., kancelárskych strojov a počítačov skutočne čerpaných 85.375,31 €, čo je
čerpanie na 88 %.
g) Služby a výdavky nevýrobnej povahy
Oproti rozpočtovaným 209.153,- € bolo skutočne čerpané 210.260,98 € čo je 101 %. Ide o výdavky
za služby na odvoz a likvidáciu odpadu, výsadbu verejnej zelene, zberný dvor, opatrovateľskú
službu, deratizáciu, kultúrne aktivity, audítorské a právne poradenské služby, príspevok
zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, stravovanie detí MŠ, monitoring, služby na základe
dohôd o vykonaní práce, školenia a ostatné služby nevýrobnej povahy.
h) Bežné transfery
Z rozpočtovaných prostriedkov vo výške 99.650,- bolo použitých 77.156,45 € na transfery pre ZŠ
s MŠ, organizácie a občianske združenia, cirkvi a jednorazové peňažné dávky občanom. Čerpanie
predstavuje 77 %.
i) Verejný dlh
Z rozpočtovanej sumy vo výške 3.680,- € bolo na úhradu úrokov z úveru použitých 3.712,30 €.
3.2 Kapitálové výdavky
Členenie kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovné:
Funkčná klasifikácia

Rozpočet
po zmene

Skutočnosť
k 31.12.2012

01. Výdavky verejnej správy
04. Ekonomická oblasť

4.149,18.500,-

4.149,33
7.779,60

100
42

06. Bývanie a obč. vybavenosť

13.844,-

15.704,71

113

08. Rekreácia, kultúra, nábož.

25.473,-

21.439,79

84

09. Vzdelávanie

17.300,-

5.248,80

30

79.266,-

54.322,23

69

Spolu

%
plnenia

Účel
Traktorová kosačka
PD MK J. Raka,
Prídavkova
UŠ Pod cintorínom,
Nadstavba SD
Modernizácia javiska,
Studňa na ihrisku
PD nadstavba MŠ

3.3 Výdavkové finančné operácie
Z rozpočtovanej čiastky vo výške 55.288,- € na splácanie istiny prijatého úveru skutočne
použitých 55.287,84 €, t.j. 100 %

4. Plnenie programov mestskej časti
Príjmy bežného rozpočtu v €
Názov

Zdroj

Schválený rozpočet

Transfer zo ŠR na PVŠS
Vlastné príjmy

111
41

Spolu

303.647,1.060.087,-

Rozpočet
po zmenách
317.852,990.104,-

Skutočnosť
k 31.12.2011
323.217,61
1.095.031,75

1.363.734,-

1.307.956,-

1.418.249,36

Výdavky bežného rozpočtu v €
Program

Zdroj

1.
1.

111
41

2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.

41
41
111
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

Spolu

Názov programu

Sčítanie obyv., domov a bytov
Plánovanie, manažment
a admin.
Propagácia a marketing
Interné služby
Služby verejnosti
Služby verejnosti
Bezpečnosť
Odpadové hospodárstvo
Kultúra
Vzdelávanie
Šport a voľný čas
Komunikácie
Prostredie pre život
Sociálne služby
Administratíva
Občianska vybavenosť

Schválený
rozpočet
0
240.036,-

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť
k
31.12.2011
3.124,3.148,61
94.823,82.721,85

17.700,80.060,7.801,50.190,18.300,31.600,99.215,61.087,15.600,41.400,79.030,43.779,354.050,12.150,-

22.200,78.710,7.801,50.090,18.000,34.100,103.817,55.986,15.300,40.693,70.939,41.100,348.769,10.803,-

22.234,45
67.311,92
7.368,61
44.647,73
15.096,76
39.844,22
93.642,05
48.360,88
14.082,71
31.106,35
60.907,79
40.715,88
287.633,74
1.803,46

1.152.698,-

996.255,-

860.626,30

Príjmy kapitálového rozpočtu v €
Názov

Zdroj
41
41

Príjmy z predaja majetku
Tuzemské granty

Spolu

Schválený rozpočet
100.000,35.000,-

Rozpočet
po zmenách
66.066,85.000,-

Skutočnosť
k 31.12.2011
73.389,80.500,-

135.000,-

151.066,-

153.889,-

Výdavky kapitálového rozpočtu v €
Program
3.
9.
10.
11.
14.
16.
7.

Názov výdavku

Zdroj

Interné služby
Vzdelávanie
Šport a voľný čas
Komunikácie
Administratíva
Občianska vybavenosť
Kultúra

41
41
41
41
41
41
41
Spolu

Schválený rozpočet
23.650,0
24.473,21.520,3.320,5.300,34.770,-

Rozpočet
po zmenách
4.149,17.300,11.473,18.500,0
5.178,22.666,-

Skutočnosť
k 31.12.2011
4.149,33
5.248,80
11.472,79
7.779,60
0
7.038,25
18.633,46

113.033,-

79.266,-

54.322,23

Finančné operácie v €
Schválený rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť
k 31.12.2011

Prevod prostriedkov z RF
Prevod prostriedkov z OF

366.244,3.500,-

309.363,0

362.362,59
0

Spolu PFO

369.744,-

309.363,-

309.362,59

Splátka istiny úveru

55.288,-

55.288,-

55.288,-

Spolu VFO

55.288,-

55.288,-

55.288,-

Názov
Príjmové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie

Podrobný prehľad plnenia rozpočtu je uvedený v prílohách č. 1 a 2

5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011
Príjmy

Výdavky

Rozdiel

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Prebytok hospodárenia

1.418.253
153.889

1.392.302
54.321

+ 25.951
+ 99.568
+ 125.519,-

Finančné operácie

309.363

55.288

+ 254.075

Prebytok rozpočtu vo výške 125.159,- € zistený podľa ustanovenia § 10 odst. 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, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného
fondu .
Zostatok finančných operácií vo výške 254.075 € navrhujeme zapojiť do rozpočtu mestskej časti
na úhradu kapitálových výdavkov.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. sa na účely tvorby peňažných fondov
pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto
prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky vo výške 5.176,35 € zo ŠR účelovo určené na bežné
výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na:
- matričnú činnosť vo výške 433,53 €
- na školstvo v rámci prenesených kompetencií vo výške 4.742,82 €.
ktoré je možné použiť v 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 z.n.p.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme použitie prebytku hospodárenia vo výške
374.417,65 EUR nasledovne:
- prídel do rezervného fondu vo výške 89.906,65 €
- čiastku 284.511,- € zapojiť do rozpočtu na úhradu kapitálových výdavkov

6. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu
6.1 Rezervný fond
Mestská časť tvorila rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného
rozpočtového roka. Vedie ho na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu
rozhoduje miestne zastupiteľstvo.
Rezervný fond
Stav k 1. 1. 2011
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie RF
- krytie schodku hospodárenia
Stav k 31. 12. 2011

Suma v €
143.401,19 €
37.794,70 €
0
0
0
181.195,89 €

6.2. Sociálny fond
Mestská časť tvorí sociálny fond v zmysle zák. č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení
neskorších predpisov vo výške 1 % z hrubých miezd zamestnancov, je vedený na samostatnom
bankovom účte.
Sociálny fond
Stav k 1. 1. 2011
Prírastky - povinný prídel zamestnávateľa
- ostatné prírastky (úroky na účte)
Úbytky - príspevok na stravovanie zamestnancov
- príspevok na regeneráciu prac. sily
- ostatné úbytky (popl. banke)

Suma v €
618,41
2.374,90
0,77
195,94
2.035, 45,57

Stav k 31. 12. 2011

717,57

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu
b) zriadenej rozpočtovej organizácii
c) ostatným právnickým osobám
a) Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu
Účelové učenie transferu

Suma poskytnutých FP

- na školstvo (normatívne, nenormatívne)
- na matričnú činnosť

300.945,40
3.777,90

- na výkon samosprávnych funkcií
- na stavebný úrad
- na sčítanie obyvateľov, domov a bytov
- na činnosť REGOB
- na životné prostredie
- na komunikácie
Spolu transfery
Rozdiel

9.865,2.970,42
4.068,19
1.054,02
406,98
129,70
323.217,61

Suma použitých FP
296.202,58

3.344,37
9.865,2.970,42
4.068,19
1.054,02
406,98
129,70
318.041,26
5.176,35

b) Finančné usporiadanie voči zriadenej RO
Z rozpočtu mestskej časti bolo v roku 2011 poskytnutých:
Suma poskytnutých FP

- na základnú školu
- na materskú školu
- na školský klub detí
Spolu dotácia
Rozdiel

46.900,192.000,46.000,284.900,-

Suma použitých FP

35.291,63
190.203,08
46.000,271.494,71
13.405,29

c) Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým osobám
Mestská časť v roku 2011 v zmysle VZN č. 2/2007 o poskytovaní dotácií, návratných
finančných výpomocí a nenávratných finančných príspevkov poskytla nasledovné príspevky:
v€
Žiadateľa dotácie

Suma poskytnutých FP

Suma použitých FP

Dobrovoľný hasičský zbor ZB
OZ Matica slovenská
Folklórny súbor Chasa
OZ Hlas nádeje
OZ Zamatové kladivo
OZ PIUS X.
NO Bystrický prameň
Farnosť sv. Petra a Pavla
Športový klub Hargašova
MFC Záhorská Bystrica
SPST
TJ Záhorák
Klub dôchodcov Záh. Bystrica

8.000,2.000,500,1.300,646,40
300,10.200,20.000,5.100,1.000,1.000,1.000,3.100,-

8.000,2.000,500,1.300,646,40
300,7.915,20.000,5.100,1.000,1.000,1.000,3.100,-

Dotácie celkom

54.146,40

51.861,40

Všetky poskytnuté dotácie boli v súlade s VZN č. 2/2007 do 30. 1. 2012 zúčtované.

8. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2012
AKTÍVA
V celých €

Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
z toho:
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté náv. fin. výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1. 1. 2011
5.630.555
5.089.743

KZ k 31. 12. 2011
5.465.278
4.888.537

39.675
5.050.068
0
539.960

35.139
4.853.398
0
576.476

3.000
13.340
523.620
0
852

1.733
10.899
563.844
0
265

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1. 1. 2012
5.630.555
4.149.883

KZ k 31. 12. 2012
5.465.278
3.897.662

0
0
4.149.883
496.003

0
0
3.897.662
649.560

145.488
0
618
82.460
267.437
984.669

150.404
235.935
762
50.310
212.149
918.056

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2011
Mestská časť k 31. 12. 2011 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám (SZRB)
212.148,87 €
- voči dodávateľom
19.859,68 €
- voči Sociálnej a zdravotným poisťovniam
9.530,71 €
- voči zamestnancom
16.117,32 €
- voči štátnemu rozpočtu
5.176,35 €

