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HLAVNÉ  MESTO  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVA 

mestský kontrolór 

 

  Stanovisko 

k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020 

 

 Stanovisko k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len HMSR 

Bratislava alebo mesto) za rok 2020 (ďalej len záverečný účet alebo ZÚ) je predkladané v súlade s 

§18f, ods. 1, písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 

na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Mestský 

kontrolór HMSR Bratislavy podáva stanovisko k vybraným častiam záverečného účtu z hľadiska 

dodržania: 

• zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

• zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

• zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, 

• ďalších zákonov a predpisov súvisiacich najmä s hospodárením s prostriedkami HMSR 

Bratislavy a nakladaním s majetkom mesta. 

 Stanovisko je vypracované k návrhu záverečného účtu, ktorý bol zverejnený dňa 9.6.2021 na 

verejnú diskusiu na webovej stránke HMSR Bratislava v súlade s § 9, ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 U predloženého ZÚ 2020 konštatujeme súlad so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, konkrétne že záverečný účet mesta obsahuje najmä: 

 údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10, ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 

 bilanciu aktív a pasív, 

 prehľad o stave a vývoji dlhu, 

 údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v jeho pôsobnosti, 

 prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, 

 údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 

 hodnotenie plnenia programov schválených rozpočtom. 

Návrh rozpočtu na rok 2020 bol schválený ako trojročný rozpočet na roky 2020 až 2022 

uznesením č. 351/2019 zo dňa 12.12.2019. Rozpočet mesta na rok 2020 bol zostavený s vyrovnaným 

výsledkom hospodárenia, t.z. celkové rozpočtované príjmy sa rovnali celkovým rozpočtovaným 

výdavkom.        

Podľa vývoja hospodárenia bolo v priebehu roka nevyhnutné v niektorých príjmových 

a výdavkových položkách zrealizovať úpravy v súlade s §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. 

 Zastupiteľstvo sa zaoberalo zmenami rozpočtu na rok 2020 na 7 zasadnutiach (27.2.2020, 

30.4.2020, 25.6.2020, 24.9.2020, 22.10.2020, 26.11.2020, 17.12.2020). V roku 2020 uskutočnil 

primátor mesta rozpočtovými opatreniami 10 úprav rozpočtu (11.3.2020, 27.3.2020, 21.5.2020, 
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30.6.2020, 24.8.2020, 25.9.2020, 28.10.2020, 27.11.2020, 18.12.2020, 29.12.2020) na základe 

splnomocnenia zastupiteľstva uznesením č. 351/2019 zo dňa 12.12.2019, ktoré boli zapracované do 

rozpočtu.    

Výsledkom hospodárenia (saldo príjmov a výdavkov) mesta k 31.12.2020 zisteným podľa §10 ods. 3 

písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov je prebytok, ktorý predstavuje sumu 5 979 036,84 Eur a po ponížení o  

nevyčerpané  finančné  prostriedky podľa  §16  ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. (-13 822 300,68 Eur) 

a zisku z podnikateľskej činnosti (- 21 879,14) je schodok -7 865 142,98 Eur (5 979 036,84 – 

13 822 300,68 – 21 879,14). 

Kategórie Schválený rozpočet 

na rok 2020 (v Eur) 

Upravený rozpočet na 

rok 2020 (v Eur) 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 (v Eur) 

Bežné príjmy 326 440 369 339 899 206 347 041 680,67 

Bežné výdavky 324 171 738 350 801 122 339 153 583,99 

+Prebytok/-schodok bežného rozpočtu (BR) 2 268 631 -10 901 916 7 888 096,68 

Kapitálové príjmy 61 289 607 51 690 321 57 222 059,27 

Kapitálové výdavky 99 130 403 84 645 077 59 131 119,11 

+Prebytok/-schodok kapitálového rozpočtu (KR) -37 840 796 -32 954 756 -1 909 059,84 

+Prebytok/-schodok (BR + KR)  -35 572 165,00 

 

-43 856 672,00 

 

5 979 036,84 

 

Príjmové finančné operácie 62 705 498 50 877 033 45 910 093,50 

Výdavkové finančné operácie 27 133 333 7 020 361 6 833 333,34 

Saldo z finančných operácií (FO) 35 572 165 43 856 672 39 076 760,16 

Prebytok (BR+ KR) + saldo z FO    45 055 797,00 

Nevyčerpané finančné prostriedky (NFP) podľa 

§16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. 

  -13 822 300,68 

Odpočítanie nevyčerpaného úveru z roku 2020   -5 628 677,23 

Vylúčenie zisku z podnikateľskej činnosti   -21 879,14 

Úprava rozpočtového hospodárenia a prevedenú 

sumu z RF 

  -191 930,97 

Úprava rozpočtového hospodárenia o prostriedky 

minulých rokov 

  3 202 124,41 

Zostatok finančných prostriedkov pre tvorbu 

peňažných fondov  

  28 593 133,39 

-prídel do rezervného fondu    28 562 998,42 

-prídel do fondu na podporu telesnej kultúry    30 134,97 

 

Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020 vykazuje: 

a)  v bežnom rozpočte prebytok v sume 7 888 096,68 Eur, 

b)  v kapitálovom rozpočte schodok v sume -1 909 059,84 Eur, 

c)  v bilancii bežného a kapitálového rozpočtu prebytok v sume 5 979 036,84 Eur, 

e)  saldo z finančných operácií v sume 39 076 760,16 Eur, 

f)  rozpočtové hospodárenie z prebytku (BR+KR) a salda z finančných operácií v sume 45 055 797,57 

Eur, 

g)  zostatok finančných prostriedkov pre tvorbu peňažných prostriedkov 28 593 133,39 Eur, 

ktorý sa pridelí do: 

- rezervného fondu v sume 28 562 998,42 Eur, 

- fondu na podporu telesnej kultúry v sume 30 134,97 Eur. 

 

Na zostatkoch bankových účtov k 31.12.2020 boli aj platby z minulých rokov v sume 3 202 124,41 

Eur, ktoré sa v minulosti považovali za mimorozpočtové prostriedky (ide o platby z nájomného a za 

služby v nájomných bytoch). Hlavné mesto prijalo odporúčanie audítorskej spoločnosti a navrhuje 

úpravu rozpočtového hospodárenia tak, že o túto sumu sa zvýši tvorba rezervného fondu v roku 2021.  
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I. PLNENIE ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA 

 Príjmy sú spracované podľa ekonomickej klasifikácie a rozpočtovej klasifikácie stanovenej 

ministerstvom financií SR (ďalej len „MFSR“). Výdavková časť rozpočtu je spracovaná do 8 

programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy a prvky. V návrhu záverečného účtu je v rámci 

hodnotiacej správy okomentovaný každý program, plnenie zámerov a cieľov, ktoré si mesto stanovilo. 

Je v nich dostatočne podrobne vyhodnotené plnenie resp. ich neplnenie. 

II. PLNENIE PRÍJMOV MESTA K 31.12.2020 

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2020 v príjmovej časti je v členení na bežné príjmy, kapitálové 

príjmy a príjmové finančné operácie. Podrobnosti tohto členenia sú uvedené v nasledovných 

tabuľkách a texte.  

 

2.1. Bežné príjmy 
 

EK Bežné príjmy Schválený 

rozpočet 2020 

Upravený 

rozpočet 

2020 

Skutočnosť 2020 % plnenia 

100 Daňové príjmy 239 296 893 244 702 733 248 908 508,58 101,7 

110 Daň z príjmov fyzických osôb 172 046 893 167 002 733 168 688 516,14 101,0 

120 Daň z nehnuteľností 33 500 000 47 000 000   46 417 624,12 98,8 

130 Dane za špecifické služby 33 750 000 30 700 000 33 802 368,32 110,1 

200 Nedaňové príjmy 29 887 186   25 339 582   28 395 923,42 112,1 

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva 

majetku 

13 250 559 11 939 699   13 258 925,67 111,0 

220 Administratívne a iné poplatky 7 888 826 8 415 361     8 133 069,29 96,6 

240 Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov 520 520 110,43 21,2 

290 Iné nedaňové príjmy 8 747 281 4 984 002 7 003 818,03 140,5 

300 Bežné granty a transfery   57 256 290 69 856 891   69 737 248,67   99,8 

 Spolu 326 440 369 339 899 206 347 041 680,67 102,1 

 

 Bežné príjmy rozpočtu hlavného mesta dosiahli za rok 2020 sumu 347 041 680,67 Eur, čo je 

v porovnaní s upraveným rozpočtom viac o 7 142 474,67 Eur a plnenie na 102,1 %. 

 

2.1.1. Bežné príjmy daňové 

Najväčší podiel na daňových príjmoch tvorí daň z príjmov fyzických osôb, ktorej výnos v zmysle 

zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako jedinej dane sa 

prerozdeľuje medzi územné samosprávy a štátny rozpočet. Pôvodne schválený rozpočet v sume 

172 046 893 Eur bol v 1. polroku v dôsledku opatrení prijatých po nástupe koronavírusu COVID-19 

znížený o sumu 15 522 873 Eur a v 2. polroku vzhľadom k vývoju tejto dane zasa ku koncu roka 

navýšený o 10 478 713 Eur na 167 002 733 Eur. Skutočný výnos bol vyšší o 1 685 783,14 Eur.  

Daň z nehnuteľností  

Na základe prijatého nového VZN s účinnosťou od 1.1.2020, bol rozpočet vo februári a v júni zvýšený 

o 13 500 000 Eur na sumu 47 000 000 Eur. Skutočnosť dosiahla sumu 46 417 624,12 Eur, čím sa 

rozpočtovaný výnos naplnil na 98,8 %. Úroveň plnenia je spôsobená zvýšenými nedoplatkami pri 

poslednej splátke rozhodnutí na konci roka 2020, ktorá bola pravdepodobne ovplyvnená vládnymi 

opatreniami zavedenými proti šíreniu pandémie COVID-19, čo malo za následok zníženie príjmov 

najmä u podnikateľských subjektov.  
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Medzi dane za špecifické služby  patrí daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva, 

poplatok za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a poplatok za rozvoj. 

Daň za ubytovanie (skutočnosť 2 173 671,59 Eur)  

V roku 2020 sme pod vplyvom pandémie zaznamenali celkový pokles počtu ubytovacích zariadení. 

Príjem dane za ubytovanie nedosiahol ani polovicu príjmu roku 2019. V hlavnom meste bol ku koncu 

roka 2019 počet ubytovacích zariadení 466 a ku koncu roka 2020 len 376 zariadení. 

Daň za užívanie verejného priestranstva (skutočnosť 1 140 533,87 Eur) 

Pokles príjmov z výberu tejto dane oproti schválenému rozpočtu je spôsobený celkovým poklesom 

zaujatí verejného priestranstva na území hlavného mesta. V dôsledku pandémie nebol záujem 

o využívanie taxislužieb na území hlavného mesta, čo malo za následok zníženie viacerých 

vyhradených stanovíšť taxislužieb, ktoré tvorili značnú časť príjmu. Taktiež väčšina letných terás, 

ktoré boli povolené a splnili podmienky stanovené VZN č. 3/2020 zo dňa 28.5.2020, mali určenú 

nulovú sadzbu dane, tzn. Daň nebola vyrubená. Išlo o výpadok cca 100 tis. Eur. 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (skutočnosť 25 965 023,29 Eur)  

Tento poplatok tvorí najväčší objem celomestských poplatkov. Príjem miestneho poplatku každoročne 

klesá, čo je spôsobené najmä neustálym znižovaním intervalu odvozov a zmenou typu nádob na menší 

objem. Vo väčšine mestských častí bol zavedený vrecový odvoz separovaného odpadu pre rodinné 

domy. Taktiež sa v dôsledku pandémie zvýšil počet uzatvorených, resp. zrušených prevádzok 

podnikateľských subjektov v hlavnom meste. Pozastavil sa aj odvoz odpadu na školách z dôvodu 

prerušenia prezenčného vyučovania. Čiastočne výpadok tohto príjmu nahrádza výber poplatku za 

drobný stavebný odpad. 

Poplatok za rozvoj (skutočnosť 4 523 139,57 Eur) 

V súlade s čl. 91 ods. 1 písm. c) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy sa výnos z poplatku za rozvoj 

rozdeľuje medzi rozpočet hlavného mesta a rozpočet mestských častí v pomere 32 % pre rozpočet 

hlavného mesta a 68 % pre rozpočet mestskej časti. Podiel takto prijatého poplatku od mestských častí 

za obdobie od roku 2017, kedy zákon nadobudol účinnosť, predstavuje sumu 8 098 714,85 Eur. 

Použitie tohto výnosu realizovalo mesto v roku 2020 na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s § 11 

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

v znení neskorších predpisov. 

2.1.2. Bežné príjmy nedaňové 

Nedaňové príjmy dosiahli hodnotu 28 395 923,42 Eur a boli plnené na 112,1 %. Tvoria ich: 

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (13 258 925,67 Eur) 

Tie sa členia na príjmy z dividend a príjmy z prenájmov. K 31.12.2020 mesto prijalo dividendy v sume 

567 207,31 Eur od spoločnosti OLO a.s. Prenájmy predstavujú hlavne príjmy z prenájmov pozemkov 

a budov, priestorov, objektov mesta. Z prenájmu pozemkov tieto príjmy dosiahli sumu 10 300 503,49 

Eur a za budovy magistrátu dosiahli sumu 2 281 680,45 Eur. Ďalšie príjmy sa týkali prenájmov budov 

mestskej polície, rozpočtových organizácií ZUŠ, CVČ a zariadení pre seniorov, celkovo v sume 

109 534,42 Eur.   

Administratívne a iné poplatky a platby (8 133 069,29 Eur) 

Zahŕňajú poplatky, pokuty a iné platby v súlade s platnými právnymi predpismi a VZN. Z celkovej 

sumy týchto skutočných príjmov tvorili najvyšší príjem platby za služby poskytované v zariadeniach 

sociálnych služieb 3 306 639,11 Eur, príjmy za zálohové platby v rámci bytového a nebytového 

hospodárstva 1 333 325,71 Eur, príjmy zo školného a zápisného ZUŠ a CVČ 1 140 930,15 Eur. 
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Podrobnejší prehľad týchto poplatkov a platieb sa nachádza na str. 9 súhrnného materiálu Návrhu 

záverečného účtu (ZÚ) za rok 2020. 

Prijaté úroky z úverov, pôžičiek a vkladov boli realizované z dôvodu nízkych úrokových sadzieb 

iba v sume 110,43 Eur.  

Iné nedaňové príjmy (7 003 818,03 Eur) 

Medzi 3 najvyššie príjmy v tejto oblasti patria výťažky z lotérií a iných podobných hier, ktoré boli 

realizované v sume 5 075 268,56 Eur, príjmy za užívanie majetku bez právneho titulu 1 161 884,32 

Eur a príjmy z vratiek - Magistrát vo výške 237 168,05 Eur. 

Bežné granty a transfery (69 737 248,67 Eur) 

Tento príjem sa člení medzi hlavné mesto (69 591 587,10 Eur) a rozpočtové organizácie (145 661,57 

Eur). Zo štátneho rozpočtu boli hlavnému mestu poskytnuté dotácie v celkovej sume 68 214 732,85 

Eur. Najvyššia dotácia bola prijatá z Okresného úradu Bratislava na financovanie kompetencií 

preneseného výkonu štátnej správy školstva v sume 61 500 751,91 Eur. Ďalšou významnou položkou 

bola dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v sume 

5 879 777 Eur. Za zmienku stojí aj dotácia z MV SR na opravu Slavína poskytnutá pre príspevkovú 

organizáciu Marianum v sume 460 000 Eur. V rámci účelových grantov a transferov boli hlavnému 

mestu poskytnuté dotácie v sume 1 243 530,80 Eur, z ktorých najvyššia suma 521 120,90 Eur bola 

z Enviromentálneho fondu z prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.  

 Rozpočtové organizácie – 5 Centier voľného času, 12 Základných umeleckých škôl, 8 

Zariadení pre seniorov mali v roku 2020 príjem z bežných grantov a dotácií v sume 145 661,57 Eur. 

Zahraničné granty na projekty boli poskytnuté v sume 133 323,45 Eur.  

2.2. Kapitálové príjmy 

Kapitálové príjmy z predaja majetku sa po úprave rozpočtu podarilo zrealizovať na 116,7 %. 

EK Kapitálové príjmy Schválený 

rozpočet 2020 

Upravený 

rozpočet 

2020 

Skutočnosť 2020 % 

plnenia 

230 Kapitálové príjmy z predaja majetku     4 000 000     2 000 000     2 334 877,00   116,7 

320 Kapitálové granty a transfery   57 289 607    49 690 321     54 887 182,27 110,5 

 Spolu 61 289 607 51 690 321 57 222 059,27 110,7 

 

Medzi najdôležitejšie kapitálové granty patria refundácie zo ŠR a EÚ fondov za výdavky čerpané na 

rekonštrukciu električkovej trate Dúbravsko–Karloveskej radiály. Celkovo hlavné mesto získalo 

kapitálové granty z  Európskych fondov v sume 43 111 705,64 Eur. Významnú položku tvorila dotácia 

od vlády SR v sume 10 000 000 Eur na riešenie aktuálnych potrieb HMBA, dotácia zo ŠR na hrob 

neznámeho vojaka v sume 795 000 Eur a dotácia z Ministerstva kultúry SR na rekonštrukciu 

Michalskej veže v sume 597 500 Eur. 

2.3. Príjmové finančné operácie  

EK Príjmové finančné operácie Schválený 

rozpočet 2020 

Upravený 

rozpočet 

2020 

Skutočnosť 2020 % 

plnenia 

400 Príjmy z transakcií s finančnými 

aktívami a pasívami 

22 705 498 24 068 161 19 822 189,21 82,4 

500 Prijaté úvery 40 000 000 26 808 872 26 808 872,00 100,0 

 Spolu 62 705 498 50 877 033 46 631 061,21 91,65 

 Celkom po vylúčení prijatých 

zábezpek t.j. cudzie zdroje vo výške 

- 720 967,71 Eur  

  45 910 093,50  
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Počas roka 2020 boli v súlade so schváleným rozpočtom vykonávané prevody prostriedkov 

z predchádzajúcich rokov do príjmov rozpočtu prostredníctvom príjmových finančných operácií. 

Jednalo sa najmä o prevody z peňažných fondov na schválené kapitálové výdavky v MsZ v sume 

11 729 619,68 Eur a dočerpanie úveru z roku 2019 v sume 5 954 846 Eur. Podrobný prehľad týchto 

prevodov je uvedený na str. 17 Návrhu ZÚ. 

III. ČERPANIE VÝDAVKOV MESTA 

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2020 vo výdavkovej časti sa člení na bežné výdavky, kapitálové 

výdavky a výdavkové finančné operácie. Podrobnosti tohto členenia sú uvedené v nasledovných 

tabuľkách a texte.  

 

3.1. Bežné výdavky 

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedené v nasledovnej tabuľke: 

EK Bežné výdavky Schválený 

rozpočet 2020 

Upravený 

rozpočet 

2020 

Skutočnosť 2020 % 

plnenia 

610 Mzdové výdavky - magistrát 15 548 859 14 173 804 13 870 791,51 97,9 

610 Mzdové výdavky – rozpočtové org. 15 894 292 16 652 974 16 515 132,01 99,2 

610 Mzdové výdavky – mestská polícia 6 338 626 6 001 353 5 640 176,36 94,0 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 13 921 592  13 620 036 13 324 518,24 97,8 

630 Tovary a ďalšie služby 94 641 265 98 670 256 89 589 098,8 90,8 

640 Bežné transfery a iné 177 337 104 201 252 699 199 882 931,85 99,3 

650 Splácanie úrokov 490 000 430 000 330 935,22 77,0 

600 Spolu 324 171 738 350 801 122 339 153 583,99 96,7 

 

Najvyššie čerpanie je v položke bežných transferov, ktoré sa týkajú najmä preneseného výkonu štátnej 

správy na úseku školstva a neštátnych školských zariadení, transferov pre Dopravný podnik 

Bratislava, a.s., transferov pre príspevkové organizácie a pod. 

Bežné výdavky v členení podľa jednotlivých programov je uvedené v nasledovnej tabuľke:  

Program Bežné výdavky Schválený 

rozpočet 2020 

Upravený 

rozpočet 2020 

Skutočnosť 

2020 

% 

plnenia 

1 Mobilita a verejná doprava 79 228 900 94 420 000 93 726 035,77 99,3 

2 Verejná infraštruktúra 33 276 000 39 380 164 36 448 741,32 92,6 

3 Poriadok a bezpečnosť 43 220 105 42 597 121 40 204 658,45 94,4 

4 Kultúra, šport, podpora služieb 

a cestovného ruchu 

22 163 942 21 815 797 21 493 512,15 98,5 

5 Vzdelávanie a voľný čas  81 775 927 91 328 848 91 136 587,24 99,8 

6 Sociálna pomoc a sociálne služby 20 034 155 20 868 712 19 990 504,16 95,8 

7 Efektívna a transparentná samospráva 36 331 945 32 978 163 29 718 190,11 90,1 

8 Správa a nakladanie s majetkom 

mesta 

8 140 764 7 412 317 6 435 354,79 86,8 

 Spolu 324 171 738 350 801 122 339 153 583,99 96,7 

 

Oproti schválenému rozpočtu boli bežné výdavky úpravou rozpočtu navýšené o 26 629 384 Eur, ale 

v skutočnosti boli nižšie o 11 647 538 Eur a naplnili sa na 96,7 %. Ich podrobné čerpanie sa nachádza 

v príslušných programoch v Hodnotiacej správe. 
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3.2. Kapitálové výdavky 

V roku 2020 čerpanie kapitálových výdavkov bolo v celkovom objeme 59 131 119,11 Eur, čo je 69,9 

% plnenie voči rozpočtu, ktorý bol z dôvodu posunu realizácie a nečerpania niektorých kapitálových 

výdavkov znížený z pôvodne schváleného objemu 99 130 403 Eur na sumu 84 645 077 Eur.  

Ku koncu roku nenastalo plánované čerpanie kapitálových výdavkov. 

Program Kapitálové výdavky Schválený 

rozpočet 

2020 

Upravený 

rozpočet 

2020 

Skutočnosť 2020 % plnenia 

1 Mobilita a verejná doprava 13 800 000 9 208 975 9 163 542,12 99,5 

2 Verejná infraštruktúra 68 739 753 59 356 591 41 811 616,53 70,4 

3 Poriadok a bezpečnosť 1 392 000 2 745 582 1 377 309,81 50,2 

4 Kultúra, šport, podpora služieb 

a cestovného ruchu 

3 676 685 5 187 685 2 458 540,69 47,4 

5 Vzdelávanie a voľný čas  200 000 165 000 164 773,04 99,9 

6 Sociálna pomoc a sociálne služby 589 034 887 724 847 543,53 95,5 

7 Efektívna a transparentná samospráva 4 625 323 3 523 895 2 021 642,65 57,4 

8 Správa a nakladanie s majetkom mesta 6 107 925 3 569 625 1 286 150,74 36,0 

 Spolu 99 130 403 84 645 077 59 131 119,11 69,9 

 

 

3.3. Výdavkové finančné operácie 

Výdavky z finančných operácií za rok 2020 po vylúčení vrátených prijatých zábezpek t.j. cudzích 

zdrojov dosiahli objem 6 833 333,34 Eur. 

EK Výdavkové finančné operácie Schválený 

rozpočet 

2020 

Upravený 

rozpočet 

2020 

Skutočnosť 

2020 

% plnenia 

814 Vklad do spoločnosti KSP, s.r.o. 0 1 000 000 1 000 000,00 100,0 

814 Vklad do spoločnosti Mestský parkovací systém, 

s.r.o. 

0 500 000 500 000,00 100,0 

819 Vrátené prijaté zábezpeky 300 000 0 1 095 466,07 x 

820 Splácanie úverov  24 333 333 5 333 333 5 333 333,34 100,0 

820 Splácanie istín z návratnej finančnej výpomoci od 

MF SR 

2 500 000 0 0 x 

 Spolu 27 133 333 6 833 333 7 928 799,41 116,03 

 Po vylúčení vrátených prijatých zábezpek t.j. 

cudzích zdrojov vo výške -1 095 466,07 Eur 

   

6 833 333,34 

 

IV. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 

AKTÍVA v Eur Riadok súvahy Hlavné mesto 

Dlhodobý nehmotný majetok 3 316 920,81 

Dlhodobý hmotný majetok 11 1 035 440 961,75 

Dlhodobý finančný majetok 24 257 346 539,12 

Zásoby 34 508 608,89 

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 40 257 358 334,01 

Dlhodobé pohľadávky 48 0,00 

Krátkodobé pohľadávky 60 11 389 392,27 

v tom: z nedaňových rozpočtovaných príjmov 68 6 488 582,20 

           z daňových rozpočtovaných príjmov 69 3 863 179,76 

Finančné účty 85 86 440 436,26 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé 98 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé 104 0,00 

Časové rozlíšenie 110 93 820,96 

Aktíva spolu  1 648 895 014,07 
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Aktíva hlavného mesta bez RO za 2020 medziročne vzrástli o 71 454 625,99 Eur, dlhodobý majetok 

sa zvýšil o 46 029 472,97 Eur a nehmotný majetok sa znížil o 404 870,53 Eur.  

PASÍVA v Eur Riadok súvahy Hlavné mesto 

Vlastné imanie 116 1 250 061 695,70 

v tom: oceňovacie rozdiely 117 51 228 559,85 

           výsledok hospodárenia 123 1 198 833 135,85 

           v tom: z minulých rokov 124 1 204 316 417,59 

                      bežné obdobie 125     -5 483 281,74 

Rezervy 127 31 510 822,02 

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 132 25 992 745,30 

Dlhodobé záväzky 140 32 570,53 

Krátkodobé záväzky 151 12 370 978,72 

v tom: dodávatelia 152 4 812 579,83 

Bankové úvery a výpomoci 173 159 453 705,32 

Časové rozlíšenie 180 169 472 496,48 

v tom: výnosy budúcich období 182 169 472 495,34 

Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice 183 0,00 

Pasíva spolu  1 648 895 014,07 

 

Z bilancie pasív hlavného mesta bez RO vyplýva, že v roku 2020 bol výsledok hospodárenia za rok 

2020 strata vo výške 5 483 281,74 Eur. 

V. POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2020 

Dlhodobé pohľadávky nezaznamenali vývoj v roku 2020. V záverečnom účte je vykazovaný stav  

dlhodobých pohľadávok 0 eur. 

Krátkodobé pohľadávky: 

Mesto v porovnaní rokov 2019  a 2020 eviduje tieto krátkodobé pohľadávky: 

  k 31.12.2019 k 31.12.2020 rozdiel 

Krátkodobé pohľadávky v Eur 11 417 042,87 11 389 392,27 -27 650,60 

 

Medziročne sa stav krátkodobých pohľadávok znížil o 27 650,60 Eur. 

Dlhodobé a krátkodobé záväzky: 

Mesto v porovnaní rokov 2019 a 2020 eviduje tieto dlhodobé záväzky: 

  k 31.12.2019 k 31.12.2020 rozdiel 

Dlhodobé záväzky v Eur 68 448,74 32 570,53 -35 878,21 

 

Mesto v porovnaní rokov 2019 a 2020 eviduje tieto krátkodobé záväzky: 

  k 31.12.2019 k 31.12.2020 rozdiel 

Krátkodobé záväzky v Eur 14 701 703,76 12 370 978,72 -2 330 725,04 

Z toho: Dodávatelia 7 496 070,52 4 812 579,83 -2 683 490,69 

 

Medziročne sa znížil stav krátkodobých záväzkov o 2 330 725,04 Eur, stav dodávateľských záväzkov 

sa znížil o 2 683 490,69 Eur. 
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VI. STAV A VÝVOJ DLHU K 31.12.2020 

 V súlade so znením § 17, ods. 6 a 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, mestský kontrolór preveruje dodržiavanie podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania z dôvodu, že HMSR Bratislava môže prijať úvery len za splnenia týchto 

podmienok: 

a) celková suma dlhu územnej samosprávy ku koncu rozpočtového roka neprekročí 60 % 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom platia ďalšie 

obmedzujúce opatrenia na základe §17 ods.13 zákona č. 583/2004 Z.z.  

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úrokov neprekročí 25 % 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 

  Celková suma dlhu HMSR Bratislavy ku koncu rozpočtového roka 2020 bola 159 453 705 

Eur, pričom dlhová zaťaženosť hlavného mesta dosiahla úroveň 48,49 % k bežným príjmom roku 

2019. Za rok 2020 bolo evidovaných 440 948 obyvateľov HMSR Bratislavy podľa dostupných údajov 

ŠÚ SR.  

Dlh HMSR Bratislava po prepočte na jedného obyvateľa mesta dosiahol v roku 2020 sumu 

361,62 Eur.   

O vývoji dlhu vypovedá nasledovná tabuľka: 

Stav bežných príjmov a dlhu v 

Eur 

Skutočnosť 

 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Bežné príjmy 304 278 539 328 842 383 347 041 681 

Stav dlhu 142 311 500 137 978 167 159 453 705 

Ukazovateľ zadlženosti v % 51,66 % 45,35 % 48,49 % 

VII. PLNENIE ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV 

 Výdavková časť záverečného účtu je veľmi podrobne hodnotená podľa jednotlivých 

programov. HMSR Bratislava podľa programovej štruktúry sleduje 8 programov. Programy sú členené 

na viacero podprogramov a prvkov. Počet podprogramov v r. 2020 bol 41 (v r. 2019 bolo 36, 2018 a 

2017 bolo 33). Počet prvkov v r. 2020 bol 114 (v 2019 bolo 99,  2018 a 2017 bolo 97).  

1. PROGRAM: Mobilita a verejná doprava 

 V rámci tohto programu sú úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením integrovaného systému 

verejnej dopravy, s organizáciou dopravy v meste. Program 1 je členený do 2 podprogramov - 

Integrovaný systém verejnej dopravy a Organizáciu dopravy a do 5 prvkov. Bežné výdavky boli 

v roku 2020 plnené na 99,3% a kapitálové výdavky na 99,5%. 

 

ÚMK upozorňuje, že v Prvku: 

- 1.1.1. mestská hromadná doprava – sa v roku 2020 vynaložilo na prevádzku MHD z rozpočtu 

hlavného mesta  v úhrne 90 234 051,32 Eur. DPB, a.s. dosiahol v roku 2020 hospodársky 

výsledok pred zdanením stratu -55 336 Eur. 

2. PROGRAM: Verejná infraštruktúra 

Program 2 je členený do 4 podprogramov - Územné plánovanie a rozvoj, Infraštruktúra ciest, 

cyklotrás a parkovísk, Nosný dopravný systém a Infraštruktúra verejných priestranstiev a 

zelene a do 9 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2020 plnené na 92,6% a kapitálové výdavky na 

70,4%.                       
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ÚMK upozorňuje, že v Podprogramoch: 

- 2.1. Územné plánovanie a rozvoj bolo čerpanie výdavkov len na úrovni 4,4%  

- 2.1.2. územný plán mesta bolo čerpanie len na úrovni 6% 

- 2.1.3. činnosť hlavného architekta bolo čerpanie len na úrovni 0% 

- 2.2.1. bolo cieľom vyčistiť 2x ročne 11 850 ks uličných vpustov, vyčistilo sa len 10 454 ks 

- 2.2.4. nebolo vybudované v roku 2020 žiadne nové parkovacie miesto, čerpanie len na úrovni 

4,1% 

- 2.3. Nosný dopravný systém 

- 2.3.1. pri projekte Modernizácia DKR  

o nie je uvedená informácia o výške neoprávnených výdavkov vynaložených v roku 

2020, ktoré vynaložilo hlavné mesto vo výške 1 598 517,41 Eur a o 25% korekcii na 

verejné obstarávanie vo výške 4 128 Eur, 

o uvedená stavba bola k 31.12.2020 vedená na účte hlavnej knihy „042 387170001“, čo 

vytýka aj audítorská spoločnosť v Správe nezávislého audítora na str.2 a to, že stavba 

mala byť v roku 2020 zaradená do majetku mesta na účte 021 -Stavby a hlavné mesto 

malo začať s jej odpisovaním, 

o uvedený údaj výšky refundovaných výdavkov zo žiadostí o platbu v roku 2020 

v celkovej sume 43 101 853,79 Eur (str. 58 ZU) je odlišný ako bol poskytnutý 

hlavným mestom Mestskému kontrolórovi pri výkone kontroly č. 15/2020 a to, že 

výška refundovaných výdavkov zo žiadostí o platbu v  roku 2020 bola v celkovej 

sume 43 090 088,99 Eur. 

3. PROGRAM: Poriadok a bezpečnosť        

Program 3 je členený do 3 podprogramov - Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť, 

Verejné osvetlenie, Verejný poriadok a bezpečnosť a 11 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2020 

plnené na 94,4% a kapitálové výdavky na 50,2%.                               

4. PROGRAM: Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu 

Program 4 je členený do 8 podprogramov - Cestovný ruch, Kultúra, Bratislavský lesopark 

(Mestské lesy), Zoologická záhrada, Rekreačné a športové služby – STARZ, Pohrebné služby 

(Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy), Pamiatková starostlivosť a GIB a 11 prvkov. Bežné 

výdavky boli v roku 2020 plnené na 98,5% a kapitálové výdavky na 47,4%.  

ÚMK upozorňuje, že v Podprograme: 

- 4.2.1. BKIS  

o sa presťahovalo zo Židovskej ulice do prenajatých priestorov na Hviezdoslavovom 

námestí č.20 (mesačný nájom 4 249,44 Eur bez DPH + služby 1 859,13 Eur bez 

DPH). Uvoľnené priestory na Židovskej ulici BKIS prenechalo sekcii sociálnych vecí. 

- 4.5. STaRZ - nárast výšky pohľadávok, k 31.12.2020 bol stav pohľadávok po lehote splatnosti 

v sume 1 054 554,68 Eur, pričom hospodárenie STaRZ skončilo v roku 2020 stratou vo výške 

-297 318,68 Eur. Zriaďovateľ pri znížení transferu na BV vo výške 238 498 Eur, ktoré 

schválilo MsZ uzn.č. 423/2020, mal dôslednejšie zanalyzovať následky COVID-19 na 

hospodárenie STaRZ. 
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- 4.6. Marianum vykazuje nárast celkového počtu hrobových, urnových a kryptových miest 

z 91 100 ks na 91 907 ks.  

5. PROGRAM: Vzdelávanie a voľný čas 

 Program 5 je členený do 4 podprogramov - Centrá voľného času, Základné umelecké 

školy, Neštátne školské zariadenia a Ostatné školstvo a aktivity a 22 prvkov. Bežné výdavky boli 

v roku 2020 plnené na 99,8% a kapitálové výdavky na 99,9%.  

 V rámci vzdelávania v neštátnych ZUŠ a školských zariadeniach sa rozpočtovali BV celkom 

v sume 14 426 290 eur a čerpali v objeme 14 425 614,49 eur na 100%. Ide o výdavky pre 137 

neštátnych škôl/školských zariadení, z toho 114 súkromných škôl a školských zariadení a 23 

cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré spolu navštevuje  30 100 detí a žiakov.  

ÚMK upozorňuje, že : 

- pri ZUŠ nie je vôbec viditeľné zníženie prevádzkových nákladov na energie z dôvodu 

uzatvorenia škôl v rámci opatrení v boji proti COVID-19, tak je možné očakávať zníženie 

týchto nákladov v nasledujúcom období po ročnom vyúčtovaní. 

6. PROGRAM: Sociálna pomoc a sociálne služby              

 Program 6 je členený do 8 podprogramov - Sociálna starostlivosť, Pomoc ľuďom bez 

domova, Podporné sociálne programy, Podpora seniorov a aktívneho starnutia, Podpora detí, 

mladých ľudí a rodín v ohrození, Podpora sociálneho a nájomného bývania, Bezpečnosť, 

prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu, Prierezové aktivity a do 33 prvkov. 

Bežné výdavky boli v roku 2020 plnené na 95,8% a kapitálové výdavky na 95,5%.                                         

ÚMK upozorňuje, že: 

- K 31.12.2020 hlavné mesto nemalo Sociálnu službu mestského terénneho tímu, ktorého 

potreby sú realizované z verejných zdrojov  registrovanú v zmysle §24a – Terénna sociálna 

služba krízovej intervencie podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,  

- nehospodárne vynaložené finančné prostriedky vo výške 9 325,55 Eur na nákup materiálu pre 

potreby mestského terénneho tímu (drogéria, hry a pod.) str.121 ZU, 

- 6.8.1. čerpanie len na 3,3% na školenie pre personál nočných prevádzok a podnikov. UMK 

odporúča tento prvok v budúcnosti nerozpočtovať.  

7. PROGRAM: Efektívna a transparentná samospráva 

 Program 7 je členený do 9 podprogramov - Ľudské zdroje, Činnosť úradu, Informačné 

služby, Finančné služby, Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít, Rozvojové a EÚ 

projekty, Metropolitný inštitút Bratislava, Poslanecké priority a Výdavky na akcie z poplatku za 

rozvoj a 13 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2020 plnené na 90,1% a kapitálové výdavky na 

57,4%.                        

ÚMK upozorňuje, že: 

- v podprograme 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v rámci aktivity 

Nadácia mesta Bratislavy – v roku 2020 disponovala nadácia len prostriedkami z rozpočtu 

hlavného mesta t.j. Nadácia mesta Bratislavy nezabezpečila v roku 2020 žiadne iné externé 

finančné zdroje, 

- v podprograme 7.6 rozvojové a EU projekty v rámci vyhodnotenia cieľovej hodnoty je 

uvádzaný „počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka“ 15. Tento údaj je iný ako 
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údaj uvádzaný v dokumente „Správa o činnosti OSaP za rok 2020“, kde je uvádzaný údaj  

„počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka“ 26, 

- v podprograme 7.7 Metropolitný inštitút Bratislava vykonal veľa architektonických súťaží 

návrhov v celkovej sume 304 852,13 Eur, pričom ich budúce využitie je otázne. 

8. PROGRAM: Správa a nakladanie s majetkom mesta 

 Program 8 je členený do 3 podprogramov Starostlivosť o bytové a nebytové priestory, 

Nakladanie s majetkom, Rozvoj nájomného bývania a 10 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2020 

plnené na 86,8% a kapitálové výdavky na 36,0%.                                

ÚMK upozorňuje, že: 

- KV v prvku 8.3.1. Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov, boli čerpané len na 2 

bytové domy (Terchovská, Muchovo nám.), 

- prvok 8.3.2. Náhrady nájomného – na nájomné hlavné mesto v roku 2020 vynaložilo sumu 

1 896 847,86 Eur pre 393 bytov.     

VIII. ZÚČTOVANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV K ROZPOČTU  

  HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ZA ROK 2020  

Rozpočtové organizácie v počte 25 všetky svoje príjmy v priebehu roka odviedli do rozpočtu 

mesta a výdavky hradili z poskytnutých dotácií. Príspevkové organizácie v počte 11 uhrádzali svoje 

výdavky z vlastných príjmov a príspevku mesta a vykonávajú zúčtovanie s rozpočtom zriaďovateľa. 

Štyri PO vykázali v roku 2020 záporný hospodársky výsledok po zdanení v oblasti hlavnej 

činnosti za rok 2020, a to Marianum vo výške 22 221,74 Eur, Mestské lesy vo výške 115 674,66 Eur, 

GIB vo výške 4 163,40 Eur a STaRZ vo výške 285 450,69 Eur.      

Účtovnú stratu z hlavnej činnosti  navrhuje zriaďovateľ vysporiadať v rámci záverečného účtu 

zo zisku z podnikateľskej činnosti (Marianum, Mestské lesy, GIB), u STaRZ zaúčtovať stratu 

z hlavnej a podnikateľskej činnosti na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 

rokov.               

HMSR Bratislava vykonávalo v roku 2020 podnikateľskú činnosť, ktorá je podrobne opísaná na str. 

24. V roku 2020 mesto dosiahlo výnosy celkom 145 514,70 Eur a náklady celkom 124 781,32 Eur. 

Výsledkom hospodárenia podnikateľskej činnosti v roku 2020 je zisk po zdanení 16 872,35 Eur.   

HMSR Bratislava neposkytlo žiadne záruky k 31.12.2020. 

 

Predložený záverečný účet navrhuje prerozdeliť zostatok z finančných operácií, po vykrytí 

schodku bežného a kapitálového plnenia rozpočtu do peňažných fondov. 

  

Suma 28 593 133,39 Eur sa navrhuje prerozdeliť do peňažných fondov:   

Rezervný fond  28 562 998,42 Eur 

Fond rozvoja bývania 0,00 

Fond statickej dopravy 0,00 

Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry 30 134,97 Eur 

 

 Zdôvodnenie návrhu prerozdelenia zostatku je komentované na str. 28 ZÚ. 
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IX. PEŇAŽNÉ FONDY 

Súčasťou záverečného účtu je aj tvorba a použitie fondov mesta. HMSR Bratislava má vytvorený 

rezervný fond, fond rozvoja bývania, fond statickej dopravy a fond na podporu rozvoja telesnej 

kultúry. 

Peňažné fondy 

Stav v peňažných 

fondoch (v Eur) 

Stav 

k 1.1.2020 

Tvorba 

v zmysle  

ZU 2019 

Stav po ZU Skutočné 

použitie 

k 31.12.2020 

Koncový stav  

k 31.12.2020 

 A B  C D=A+B-C 

Rezervný fond 27 094 817,69 12 491 916,77 39 586 734,46 10 225 410,18 29 361 324,28 

Fond rozvoja bývania 2 232 628,28 0,00 2 232 628,28 1 159 955,53 1 072 672,75 

Fond statickej dopravy 440 594,38 0,00 440 594,38 0,00 440 594,38 

Fond na podporu rozvoja 

telesnej kultúry 156 629,92 8 594,71 165 224,63 152 323,00 12 901,63 

SPOLU 29 924 670,27 12 500 511,48 42 425 181,75 11 537 688,71 30 887 493,04 

 

X. INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU 

MAJETKU A ZÁVÄZKOV HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

K 31.12.2020 

S účinnosťou od 16.11.2020 a platnosťou do 31.3.2021 vydal primátor hlavného mesta Rozhodnutie č. 

35/2020, na vykonanie riadnej inventarizácie majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

k 31.12.2020. Rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, § 29 a § 

30 a v zmysle Smernice č. 5/2015 pre uskutočnenie Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov hlavného mesta SR Bratislavy. V § 7 Rozhodnutia je stanovený harmonogram 

inventarizácie, pričom termín spracovania dokumentácie predloženej dielčími inventarizačnými 

komisiami a vydanie záverečnej správy ústrednej inventarizačnej komisie bol stanovený na 15.3.2020.  

Dňa 19.3.2021 (4 dni po termíne stanovenom v Rozhodnutí primátora) zasadala Ústredná 

inventarizačná komisia (ďalej len „UIK“) a vyhotovila z tohto zasadnutia Zápisnicu Ústrednej 

inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

ku dňu 31.12.2020.  

V Zápisnici UIK je okrem iného uvedené, tak ako v predchádzajúcom období, že problémovou 

oblasťou naďalej zostávajú pohľadávky z minulých období, ku ktorým neexistuje podrobnejšia 

podporná dokumentácia. Ďalej boli vykonanou inventarizáciou zistené významné rozdiely v majetku 

zverenom mestským častiam. 

 

Prehľad zistených inventarizačných rozdielov k 31.12.2020: 

 

 

por. 

číslo 
názov útvaru/oddelenia/organizácie DIK vecný popis rozdielu 

výška rozdielu v 

Eur 

1. OUaP 9 č. účtu 318 1 - 2 - 5127001 -84 575,75  

      č. účtu 318 1 - 2 - 5128000 -393 122,16  

      č. účtu 318 1 - 2 - 5128001 231 876,70  

      č. účtu 318 1 - 2 - 5128002 1 546,49  

      č. účtu 318 1 - 2 - 5128003 -505,34  

2. OTMZ 14 chýbajúce lavičky 28 301,56  

3. SŽP 14 chýbajúca fotopasca 430,80  
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4. Ubytovňa Fortuna  14 
zamorenia plošticami vo viacerých ubytovacích 

bunkách 
2 499,80  

5. Ubytovňa Kopčany  14 poškodený a nepoužiteľný nábytok 734,17  

6. Centrum pre deti a rodiny REPULS  14 
koberce  odstránené a uskladnené spolu s 

poškodeným a nepoužiteľným nábytkom 
2 388,10  

7.  SSN 14 budovy zverené mestským častiam 121 313 990,96  

      
oprávky (budovy zverené mestským častiam) -110 227 828,54  

      pozemky zverené mestským častiam 94 615 857,54  

  Sumárny inventarizačný rozdiel v Eur   105 491 594,33  

 

 

K zisteným inventarizačným rozdielom je v Zápisnici ÚIK uvedené: 

- účty 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov 

Na oddelení účtovníctva a pohľadávok bolo pristúpené k analýze vybraných pohľadávok 

a overovania správnosti vykázaných údajov. Inventarizačné rozdiely budú riešené v aktuálnom 

roku. Naďalej sa v účtovníctve nachádzajú aj analytické účty pohľadávok, ktorých evidencia 

nie je zdokumentovaná, neexistuje ku nim riadna podporná dokumentácia a domievame sa, že 

pohľadávky vznikli chybnými účtovnými zápismi v minulých obdobiach, najmä pri prechode 

zo starého informačného systému na aktuálny IS Noris. Celkový inventarizačný rozdiel 

predstavoval sumu 244 780,06 Eur. 

- Inventarizácia drobného hmotného majetku vedeného v podsúvahovej evidencii 

Najvyšší inventarizačný rozdiel bol zistený u lavičiek, a to v sume 28 301,56 Eur. Na základe 

fyzickej inventarizácie bolo zistené, že predmetný majetok sa nenachádzal na pôvodnom 

mieste. Evidencia majetku nebola úplná a dopĺňaná. Bude potrebné vykonať ďalšiu 

inventarizáciu skladových priestorov mesta a zistiť umiestnenie pôvodne odstráneného 

mobiliáru. 

- Inventarizácia podsúvahových účtov 786 - budovy zverené mestským častiam a 797 -  pozemky 

zverené mestským častiam 

U uvedených účtoch bol zistený, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, najvyšší 

inventarizačný rozdiel, spolu celkom v sume 215 929 848,50 Eur. Porovnaním so zisteným 

inventarizačným rozdielom k 31.12.2019 možno konštatovať, že u pozemkov je rozdiel stále 

rovnaký a u budov bol znížený o 1 236 859,99 Eur. 

 

K uvedeným zisteným inventarizačným rozdielom je potrebné uviesť, že na túto skutočnosť a potrebu 

jej riešenia bolo mesto upozorňované v predchádzajúcich obdobiach zo strany mestského kontrolóra, 

ako aj audítorskej spoločnosti. Každoročne je v zápise z ÚIK uvedené, že „to bude mesto riešiť“, 

avšak opätovne možno konštatovať, že tieto významné inventarizačné rozdiely neboli vyriešené. 

Na vysporiadanie tohto nežiadúceho stavu prijalo mesto opatrenia a o ich priebežnom plnení bude 

ÚIK informovať v septembri 2021. Ide najmä o zriadenie nového referátu správy a vymáhania 

pohľadávok, ktorý urobil kroky k nastaveniu procesu objasnenia historických pohľadávok, 

vysporiadania pohľadávok a postupného čistenia jednotlivých pohľadávkových účtov tak, aby 

evidenčný a účtovný stav bol zosúladený.  

V Zápisnici ÚIK je ďalej poukázané na analytický účet 355 – Zúčtovanie transferov, ktorý sa týka 

Generálneho investora Bratislava, kde je evidovaná hodnota v sume 69 miliónov Eur, ktorá nebola 

doposiaľ finančne vysporiadaná. Nachádza sa tam aj veľký objem neidentifikovaných a nezaradených 

investícií ešte od roku 1991. 
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Vykonanou inventarizáciou bol zistený nasledovný stav majetku v Eur: 

 

Skupina majetku 
Stav k 31.12. 

minulého roka 

Účtovný stav k 

31.12. bežného roka 

Skutočný stav k 

31.12. bežného roka 
Rozdiel 

DIK 1 - dlhodobý 

nehmotný majetok 

(ÚS 01,07) 

     721 728,34        316 920,81      316 920,81 0,00 

DIK 2  - dlhodobý 

hmotný majetok (ÚS 

02, 03,08) 

287 977 101,50 273 699 405,16 273 699 405,16 0,00 

DIK 3 - Pozemky 

(účty 03x) a opravné 

položky k pozemkom 

655 804 953,11 672 227 665,51  672 227 665,51 0,00 

DIK 4 - Obstaranie 

dlhodobého hmotného 

a nehmotného 

majetku 

  45 629 434,17   89 513 891,08    89 513 891,08 0,00 

DIK 5 - Dlhodobý 

finančný majetok 

(účty 06x) 

255 846 539,12 257 346 539,12  257 346 539,12 0,00 

DIK 6 - zásoby (ÚS 

11 až 13) 
       272 968,55        508 608,89         508 608,89 0,00 

DIK 7 - pokladničná 

hotovosť a ceniny 

(účty 211, 213) 

        11 879,21           9 985,26            9 985,26 0,00 

DIK 8 - účty 

22x,26x,27x 
 60 811 932,38    77 121 579,00      77 121 579,00 0,00 

DIK 9 - pohľadávky a 

záväzky (účty  31x, 

32x) 

25 085 872,66    30 503 324,72       30 748 104,78 - 244 780,06 

DIK 10 - účty 33x, 

34x, 36x, 37x 
49 081 906,02     49 003 223,76       49 003 223,76 0,00 

DIK 11 - zúčtovanie 

medzi subjektami 35 
258 694 776,98    231 365 588,71     231 365 588,71 0,00 

DIK 12 - prechodné 

účty (ÚS 38,39) 
-220 255 134,82   -251 246 350,55     -251 246 350,55 0,00 

DIK 13 - fondy 

a dlhodobé záväzky 

(ÚS 4) 

 -1 419 683 957,22  -1 435 853 663,21    -1 435 853 663,21 0,00 

DIK 14 - majetok 

vedený v 

podsúvahovej 

evidencii 

 375 573 252,55      378 150 699,95 272 414 325,56 105 736 374,30 

 

  

Pri inventarizácii  účtu 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku bol zistený výrazný nárast, 

a to o 63 864 339,07 Eur oproti stavu k 31.12.2019. Stav na účte bol k 31.12.2020 v sume 

111 262 132,78 Eur. Najvyššiu sumu predstavuje majetok vedený na útvare 1110203000 Oddelenie 

stratégie a projektov, a to 74 092 652,08 Eur, z toho je najvyššia suma za obstaranie Dúbravsko – 

Karloveskej radiály, a to 61 431 379,88 Eur. V inventúrnom súpise je uvedené, že predpokladaný 

termín zaradenia bude 31.12.2021. Podľa predložených inventúrnych súpisov nedokončených 

investícií sú v majetku mesta evidované na účte 042 nezaradené investície ešte z roku 2009. 

Na útvare 1110604000 Oddelenie správy komunikácií je evidovaný na účte 042 majetok v hodnote 

28 749 521,69 Eur, z toho je najvyššia suma 28 542 689,37 Eur za obstaranie Mostu Košická, 

predpokladaný termín zaradenia je uvedený január 2021. 

Na útvare 1110213000 Oddelenie stavebných činností je evidovaný na účte 042 majetok v hodnote  

3 835 318,60 Eur, z toho je najvyššia suma 1 532 359,28 Eur za obstaranie technickej infraštruktúry 

v roku 2003, predpokladaný termín zaradenia je uvedený rok 2022. 
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Na Oddelení správy a inventarizácie je na účte 042 evidovaný majetok v hodnote 3 275 767,89 Eur. 

Najvyššiu položku predstavuje kúpa mantinelov od SZĽH v hodnote 471 222,88 Eur, ďalšiu 

významnú položku predstavuje kúpa bytov na Mierovej ul. v hodnote 410 490,53 Eur. 

Zistený stav na účte 042 je opätovne vysoký, tak ako v predchádzajúcich rokoch. Na účte je evidovaný 

aj majetok viac ako desať rokov a majetok, ktorý je v užívaní, napr. Most Košická, Dúbravsko – 

Karloveská radiála, mantinely a pod. Príslušné odborné útvary magistrátu by sa mali touto 

problematikou intenzívnejšie zaoberať a  majetok po jeho posúdení zaradiť resp. vyradiť z účtovnej 

evidencie mesta. 

Na účte 318 – pohľadávky z nedaňových príjmov bol k 31.12.2020 evidovaný stav 29 084 432,80 Eur, 

čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu o 700 080,50 Eur. Najvyšší nárast pohľadávok 

z príjmov bol zistený pri účte 318105133013002 – pohľadávky za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady a to o 693 474,73 Eur. 

Vysoký stav je evidovaný aj na analytickom účte 318115440 – predaj mestského majetku, a to v sume 

472 649,56 Eur. Na účte je evidovaná aj pohľadávka z kúpnej zmluvy, ktorá bola splatná 16.4.2012 

v sume 286 734,52 Eur a bolo na ňu poukázané aj v predchádzajúcich obdobiach, vysporiadaná však 

ku dňu inventarizácie nebola. Ostatné pohľadávky evidované na tomto analytickom účte sú splatné až 

v roku 2021. 

Na účte 319 – pohľadávky z daňových príjmov bol k 31.12.2020 evidovaný stav 8 090 306,63 Eur, čo 

predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o 2 295 955,26 Eur. Najvyšší nárast bol evidovaný 

na účte 31914000 – pohľadávky z dane z nehnuteľnosti,  a to o 2 541 251,2 Eur.  

Záverom možno konštatovať, že nežiadúci stav, ktorý bol zistený aj v predchádzajúcich 

obdobiach vo vymáhaní pohľadávok, nevysporiadaní majetku vedeného na účte 042 a výrazný 

inventarizačný rozdiel pri majetku, ktorý je zverený mestským častiam, naďalej pretrváva. 

 

Na základe vykonanej inventarizácie k 31.12.2020 možno konštatovať, že problémy 

ktoré boli zistené v predchádzajúcich obdobiach naďalej pretrvávajú. Ide najmä o riešenie stavu 

a vymáhania pohľadávok, nezaradeného majetku a výrazných inventarizačných rozdielov pri 

majetku zvereného mestským častiam. 
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XI. ZÁVER 

Posudzovaný záverečný účet je vypracovaný a predkladaný v súlade s platnými právnymi 

predpismi. Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020, ale najmä 

Hodnotenia plnenia programového rozpočtu výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy za rok 2020 vrátane tabuľkových príloh sú spracované podrobne, prehľadne a 

zrozumiteľne. Záverečný účet prezentuje zrozumiteľný prehľad o príjmoch, výdavkoch a celkovom 

hospodárení hodnoteného roka 2020.       

 Zákon č. 583/2004 Z.z., § 16 ods.10 a ods. 11 stanovujú, že prerokovanie záverečného účtu 

obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:                             

   a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad   

   b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami    

a ďalej, ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať 

opatrenia na nápravu nedostatkov.         

 Na základe vykonaného preverovania príjmov a výdavkov, hodnotiacej správy a 

hospodárenia mesta v roku 2020 o d p o r ú č a m  mestskému zastupiteľstvu záverečný účet 

prerokovať a uzavrieť s výrokom „ b e z   v ý h r a d “.      

 

Bratislava, 15.6.2021 

Ing. Marián Miškanin, PhD., v. r.                                                                      

mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
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