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DÔVODOVÁ SPRÁVA  

 

V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov mestský kontrolór vypracúva odborné stanovisko k návrhu 

rozpočtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve.  

Podkladom pre spracovanie odborného stanoviska bol Návrh programového rozpočtu hlavného 

mesta SR Bratislavy na roky 2020 - 2022.        
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Podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 

2020 (ďalej len „stanovisko“).  

 

1. Základná charakteristika návrhu rozpočtu  

 
Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia návrhu programového rozpočtu 

hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „návrh rozpočtu“) na roky 2020 – 2022, ktorý bol 

spracovaný v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len 

zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“). Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť 

hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k 

rozpočtu štátu, k právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta, ako 

aj obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre nich zo zákonov a z iných všeobecne 

záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj zo zmlúv.  

V návrhu rozpočtu sú uvedené údaje o skutočnom plnení rozpočtu mesta za predchádzajúce 

dva roky, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a rozpočet na 3 nasledujúce 

roky v súlade s čl. 9 ods. 1 o zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.  

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi 

rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových 

programov a podprogramov. V návrhu je rozpočtovaných 8 programov, ktoré obsahujú 

podprogramy slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov, v rámci nich sú stanovené ciele 

na roky 2020 – 2022.  

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu mesta na roky 2020 - 2022 sekcia financií magistrátu 

vychádzala z:  

- aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2020 - 2022,  

- vývoja príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období, t. j. zo skutočného plnenia rozpočtov k 

31.12.2017, 31.12.2018 a očakávaného plnenia k 31.12.2019,  

- požiadaviek predložených z odborných útvarov magistrátu, rozpočtových a príspevkových 

organizácií mesta a právnických osôb založených mestom.  

 

Predložený návrh rozpočtu sa vnútorne člení v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na:  

- bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet), 

- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet),  

- finančné operácie.  

 

Návrh rozpočtu v oblasti príjmov ako aj v oblasti výdavkov je rozpísaný podľa ekonomickej 

klasifikácie. Vo výdavkovej časti je rozpočet členený na jednotlivé programy, podprogramy a 

prvky.   

Vzhľadom k tomu, že návrh programového rozpočtu mesta na rok 2020 podlieha 

schvaľovaciemu procesu v mestskom zastupiteľstve a návrh rozpočtu mesta na roky 2021 – 2022 

je informatívny a nie je záväzný, v ďalších častiach sa odborné stanovisko bude týkať návrhu 

rozpočtu mesta na rok 2020. 

 

2. Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 

 
Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020-2022 je priesečníkom nižšieho 

očakávaného rastu príjmov oproti minulým rokom, vysokého nárastu mzdových a iných 

prevádzkových výdavkov, cieľu udržať dlh pod 50 % bežných príjmov a pokračovať 
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v realizácii prioritných projektov mesta. 
 

Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 je zostavený ako vyrovnaný, pričom: 

- príjmy sú rozpočtované v sume 387 551 976 eur,  

- výdavky sú rozpočtované v sume 421 842 472 eur, 

- na krytie schodku hospodárenia bude použité saldo z finančných operácií v sume 

34 290 496 eur. 

 

Vývoj príjmov a výdavkov za roky 2017, 2018, schválený rozpočet na rok 2019, očakávaná 

skutočnosť roku 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 je nasledovný:  
Tabuľka č. 1 

 
 

     

  Z prehľadu celkového rozpočtu je zrejmé, že návrh rozpočtu na rok 2020 je mierne vyšší oproti 

schválenému rozpočtu roku 2019 a výraznejšie oproti očakávanej skutočnosti roku 2019. 

Percentuálne vyčíslenie je uvedené v tabuľke č.2. 
Tabuľka č. 2 

Rozpočtové 

roky 

Schválený 

rozpočet 2019 

Očakávaná 

skutočnosť 

2019 

Návrh 

rozpočtu 2020 

% nárast 

rozpočet 

2020/rozpočet 

2019 

% nárast 

rozpočet 

2020/očak. 

skut. 2019 

Príjmy  366 967 612 325 832 838 387 551 976 5,61 18,94 

Výdavky  409 044 860 364 669 469 421 842 472 3,13 15,68 

 

Vývoj príjmov je uvedený v tabuľke č. 3. 
Tabuľka č. 3 

Hlavná 

kategória 

Názov Návrh rozpočtu 2020  

v € 

Očakávaná  

skutočnosť 

2019 v € 

Rozdiel v € 

100 Daňové príjmy 239 118 893 229 744 991 9 373 902 

200 Nedaňové príjmy 29 887 186 32 651 144 -2 763 958 

300 Granty a transfery bežné 57 256 290 57 774 052 -517 762 

 Bežné príjmy spolu 326 262 369 320 170 187 6 092 182 

230 Kapitálové príjmy 

z predaja majetku 

4 000 000 2 500 000 1 500 000 

300 Granty a transfery 

kapitálové 

57 289 607 3 162 651 54 126 956 

 Kapitálové príjmy spolu 61 289 607 5 662 651 55 626 956 

 Príjmy rozpočtu roku 

2020 

387 551 976 325 832 838 61 719 138 
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Ako vidno z tabuľky č. 3 najvýznamnejšou očakávanou položkou v rámci príjmov rozpočtu r. 

2020 sú granty a transfery kapitálové, ktoré sú však závislé od ich schválenia príslušných 

orgánov.  

Ďalšou dôležitou položkou príjmov rozpočtu sú daňové príjmy, kde sa predpokladá ich 

vývoj podľa jednotlivých ekonomických položiek nasledovne: 
Tabuľka č. 4 

Ukazovateľ Návrh rozpočtu 2020 

v € 

Očakávaná skutočnosť  

2019 v € 

Rozdiel v € 

Daň z príjmov fyzických 

osôb 

171 868 893 165 744 991 6 123 902 

Daň z nehnuteľností 33 500 000 31 600 000 1 900 000 

Daň za ubytovanie 4 650 000 4 600 000 50 000 

Daň za užívanie 

verejného priestranstva 

1 300 000 1 200 000 100 000 

Poplatok za komunálne 

odpady a drobné 

stavebné odpady 

26 300 000 26 100 000 200 000 

Poplatok za rozvoj 1 500 000 500 000 1 000 000 

Spolu 239 118 893 229 744 991 9 373 902 

 

V rámci nedaňových príjmov (tab. č. 5) sú najväčšou položkou príjmy z prenajatých pozemkov 

a budov. Ich nárast je iba minimálny a do budúcna je tu určite priestor na ich lepší vývoj. Pokles 

príjmov z podnikania a vlastníctva majetku súvisí s prebiehajúcim ozdravným procesom 

v mestských podnikoch (napr. Dopravný podnik Bratislava ,a.s., BVS, a.s., OLO, a.s. .... ) 

Medzi iné nedaňové príjmy patria výťažky z hazardných hier, lotérií a iných podobných hier, 

refakturácie, vratky, dobropisy, výrub drevín, a pod. 
Tabuľka č. 5 

Ukazovateľ Návrh rozpočtu  

2020 v € 

Očakávaná skutočnosť  

2019 v € 
Rozdiel v € 

211 Príjmy z podnikania 

a vlastníctva majetku 

1 000 000 5 000 000 -4 000 000 

212 Príjmy z prenajatých 

pozemkov, budov 

12 250 559 12 210 774 39 785 

220 Administratívne 

a iné poplatky 

7 888 826 7 726 732 162 094 

240 Úroky 520 635 -115 

290 Iné nedaňové príjmy 8 747 281 7 713 003 1 034 278 

Spolu 29 887 186 32 651 144 -2 763 958 

 

Prehľad rozpočtovaných príjmov podľa hlavných kategórii je uvedený v nasledujúcej 

tabuľke č.6: 
Tabuľka č. 6 

Hlavná 

kategória 

Názov Suma v € Podiel v % 

100 Daňové príjmy 239 118 893 61,70 

200 Nedaňové príjmy 29 887 186 7,71 

300 Granty a transfery bežné 57 256 290 14,78 

 Bežné príjmy spolu 326 262 369 84,19 

230 Kapitálové príjmy z predaja majetku 4 000 000 1,03 

300 Granty a transfery kapitálové 57 289 607 14,78 

 Kapitálové príjmy spolu 61 289 607 15,81 

 Príjmy rozpočtu roku 2020 387 551 976 100,00 
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Prehľad rozpočtovaných výdavkov podľa hlavných kategórii znázorňuje tabuľka č. 7. 
Tabuľka č. 7 

Hlavná 

kategória 

Názov Suma v € Podiel v % 

 Bežné výdavky mestských rozpočtových org. 28 526 557 6,76 

600 Bežné výdavky samosprávy a mestskej polície 118 810 711 28,17 

640 Bežné transfery 175 969 470 41,71 

650 Úroky z úverov a súvisiace poplatky 490 000 0,12 

 Bežné výdavky spolu 323 796 738 76,76 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 75 718 558 17,95 

720 Kapitálové transfery 22 327 176 5,29 

 Kapitálové výdavky spolu 98 045 734 23,24 

 Výdavky rozpočtu roku 2020 421 842 472 100,00 

 

Hlavnými dôvodmi navýšenia rozpočtu výdavkov roku 2020 oproti očakávanej skutočnosti 

2019 sú: 

- Povinná valorizácia tarifných platov zamestnancov vo verejnom záujme zvýši mzdové 

výdavky v mestských organizáciách a mestskej polícii o približne 6 mil. eur. 

- Nárast nákladov na financovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 

(novela zákona o sociálnych službách v roku 2019) a neštátnych škôl (rast miezd) zvýši 

výdavky o minimálne 2,7 mil. eur. 

- Širšie povinnosti v zimnej údržbe chodníkov budú stáť navyše takmer 1 mil. eur.  

- Nárast platov v Dopravnom podniku Bratislava, a.s. na základe novelizácie zákonníka 

práce, vyššej minimálnej mzdy (z ktorej sa odvádzajú príplatky) a kolektívneho 

vyjednávania z roku 2019 sa očakáva na úrovni približne 6 mil. eur.  

 

3. Príjmy 
 

3.1. Daňové príjmy  

 

Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2020 v sume 239 118,9 tis. eur, ktoré mesto získa z 

výnosu dane z príjmov platenej fyzickými osobami, z výnosu dane z nehnuteľností a z výnosu 

daní za špecifické služby (miestne dane a poplatok za komunálne odpady).  

 

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je rozpočtovaný na rok 2020 v sume 171 868,9 

tis. eur. Očakáva sa nižší rast ako v predchádzajúcich rokoch, a to na základe nižšieho rastu 

ekonomiky SR a zverejnenej prognóze MF SR k tejto dani pre celú verejnú správu. V roku 2020 

sa bude podielová daň rozdeľovať obciam a mestám podľa počtu obyvateľov k 1.1.2019. 

Na základe očakávaných príjmov k 31.12.2019 je rozpočtovaná daň z nehnuteľnosti na 

rok 2020 v sume 33 750,0 tis. eur, daň za užívanie verejného priestranstva v sume 1 300,0 tis. 

eur a daň za ubytovanie v sume 4 650,0 tis. eur. 

Príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa rozpočtuje mierne 

vyšší ako v roku 2019 a v zmysle platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (90 % - ný 

podiel), t. j. pre hlavné mesto v sume 26 300,0 tis. eur. 

 

3.2. Nedaňové príjmy  

 

Nedaňové príjmy na rok 2020 sa rozpočtujú v sume 29 887,2 tis. eur. Ide najmä o príjmy 

z podnikania a vlastníctva majetku, nájomného, administratívnych a iných poplatkov a platieb 

a iných nedaňových príjmov. Príjem z dividend sa rozpočtuje len v sume 1 000,0 tis. eur. Príjmy 
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z prenajatých pozemkov a budov sú rozpočtované v sume 12 250,6 tis. eur, a sú v nich aj príjmy 

rozpočtových organizácií v sume 65,1 tis. eur a príjmy Mestskej polície v sume 38,5 tis. eur. 

V administratívnych a iných poplatkoch v sume 7 888,8 tis. eur sú zahrnuté príjmy 

rozpočtových organizácií v sume 4 378,2 tis. eur, Mestskej polície v sume 601,5 tis. eur, príjmy 

súvisiace s hospodárením s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hlavného mesta v 

sume 1 785,0 tis. eur, a ďalšie príjmy útvarov magistrátu. 

Úroky z účtov finančného hospodárenia mesta sú rozpočtované len v minimálnej sume. 

Iné nedaňové príjmy sú rozpočtované v sume 8 747,3 tis. eur, tvoria ich výťažky z hazardných 

hier, lotérií a iných podobných hier v sume 7 323,0 tis. eur, ďalej refakturácie, vratky, 

dobropisy, výrub drevín. 

 

3.3. Kapitálové príjmy z predaja majetku  

 

Kapitálové príjmy z predaja majetku  sa rozpočtujú v roku 2020 v sume 4 000,0 tis. eur. 

Očakávajú sa príjmy napr. za predaj pozemkov pod budovami vo vlastníctve iných subjektov, 

za predaje z obchodných verejných súťaží, ostatné predaje mestských častí, príjmy od 

individuálnych žiadateľov a prevody majetku podľa zák.č.182/1993 Zb. 

 

3.4. Granty a transfery v príjmoch zahŕňajú: 

 

- bežné transfery, ktoré sa skladajú: z grantov a transferov zo štátneho rozpočtu a 

z grantov a transferov z európskych fondov a očakávajú sa v roku 2020 v sume 57 256,3 

tis. eur,  

- kapitálové transfery sú rozpočtované v sume 57 289,6 tis. eur.  

- bežné granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa rozpočtujú v objeme 56 702,9 tis. eur. 

 

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa očakávajú v roku 2020 z týchto kapitol: 

- Ministerstvo vnútra SR: 

- Okresný úrad Bratislava – odbor školstva - predpokladané prostriedky v roku 2020 

v sume 51 000,0 tis. eur budú smerovať na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej 

správy na financovanie činnosti základných škôl. Tieto prostriedky posiela hlavné 

mesto mestským častiam, ktoré sú zriaďovateľmi základných škôl. 

- Okresný úrad Bratislava – odbor starostlivosti o životné prostredie - transfer v roku 2020 

v sume 41,0 tis. eur je smerovaný na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany 

prírody krajiny a ochrany ovzdušia. 

- Okresný úrad v Bratislave – bežný transfer 11,5 tis. eur – na údržbu a opravy vojnových 

hrobov. 

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – objem finančných prostriedkov 

v roku 2020 v sume 5 600,4 tis. eur sa použije na financovanie sociálnych zariadení 

poskytujúcich sociálne služby pre verejných poskytovateľov,  

- Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR – poskytne v zmysle uzatvorenej zmluvy 

sumu 50,0 tis. eur na financovanie nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu – 

pre zariadenie Fortunáčik. 

 

V rozpočte na rok 2020 sú zahrnuté bežné granty z Európskych fondov v sume 172,7 

tis. eur a zahraničné bežné granty v sume 262,3 tis. eur na bežné výdavky. Kapitálové granty 

v sume 55 619,6 tis. eur sú rozpočtované na realizované projekty z európskych fondov. 

Prioritou rozpočtu je využívanie EÚ zdrojov a spolufinancovanie na dopravné stavby.  

Najväčším EU projektom v roku 2020 je realizácia modernizácie Dúbravsko-

Karloveskej radiály, ďalej sa pokračuje v projektovej dokumentácii na NS MHD: Petržalka, na 
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Ružinovskú a Vajnorskú radiálu, nové projekty Trolejbusová trať Patrónka – Riviéra a projekty 

preferencie MHD. 

Z Ministerstva kultúry SR sa očakáva kapitálová dotácia na rekonštrukciu Michalskej 

veže 850,0 tis. eur. Rozpočtuje sa dotácia z Úradu vlády SR na hrob neznámeho vojaka v sume 

820,0 tis. eur. 

V roku 2020 sa pokračuje v už rozbehnutých projektoch: BAUM 2020, NKP Devín – 

obnova pamiatky, Urban-E a iné nové projekty ARCH, Ateliér, Cities4CSR a ďalšie. 

V rokoch 2021-2022 sa očakáva nárast čerpania EU zdrojov na dopravné stavby. 

 

4. Výdavky 
 

4.1.Bežné výdavky 

 

Rozpočet celkových bežných výdavkov podľa jednotlivých programov na rok 2020 je 

navrhnutý vo výške 323 796 738 eur. V nasledujúcej tabuľke sú porovnané tieto výdavky so 

skutočnosťou rokov 2017, 2018, očakávanou skutočnosťou 2019 a návrhom rozpočtu 2020. 
 

Tabuľka č. 8 

 

Program 

Hlavná kategória 600 – bežné výdavky 

Rok 2017 

Skutočné 

čerpanie v € 

Rok 2018 

Skutočné 

čerpanie v € 

Rok 2019 

Očakávané 

čerpanie v € 

Rok 2020 

Návrh v € 

1.Mobilita a verejná 

správa 

65 752 187 66 572 458 79 448 900 79 228 900 

2.Verejná 

infraštruktúra 

28 396 691 38 500 323 32 753 229 33 261 000 

3.Poriadok a 

bezpečnosť 

38 151 990 39 235 897 40 990 691 43 160 105 

4.Kultúra,šport,podpora 

služieb a cestov. ruchu 

16 862 948 17 995 209 20 227 979 22 013 942  

5.Vzdelávanie a voľný 

čas 

63 264 940 69 756 821 79 360 346 81 775 927 

6.Sociálna pomoc 

a sociálne služby 

13 000 045 13 848 115 17 348 343 19 984 155 

7.Efektívna 

a transparentná 

samospráva 

22 022 112 22 983 220 30 021 360 36 431 945 

8.Správa a nakladanie s 

majetkom 

4 239 326 4 776 260 9 310 992 7 940 764 

Spolu 251 690 238 273 668 303 309 461 840 323 796 738 

 

Pre rok 2020 sa rozpočtujú bežné výdavky v objeme 323 796 738 eur. Podľa funkčnej 

klasifikácie smeruje najvyšší obnos  96 602 646 eur do ekonomickej oblasti a na všeobecné 

verejné služby 91 798 665 eur. Treťou najvyššou oblasťou je ochrana životného prostredia 

s rozpočtom 38 375 000 eur. 

Program č.1  Mobilita a verejná doprava - zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so 

zabezpečením integrovaného systému dopravy a organizáciou dopravy v hlavnom meste. Pre 

tento program sú rozpočtované bežné výdavky v sume 79 228 900 eur, ktoré sú oproti 

očakávanej skutočnosti roku 2019 nižšie o 220 000 eur. Z uvedeného objemu sú na integrovaný 

systém dopravy rozpočtované prostriedky v sume 77 628 900 eur (oproti r. 2019 nižšie 

o 240 000 eur), z ktorých najvyššia suma 74 500 000 eur smeruje na zabezpečenie pravidelnej 

MHD. Tieto prostriedky sú rozpočtované z rozpočtu mesta formou dotácie v čiastke 70 000 000 
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eur + dotácia po zavedení BID 4 500 000 eur. Výdavky na integrovanú dopravu v objeme 

3 128 900 eur  zahŕňajú III. etapu IDSBK – kompenzácia zliav na cestovnom s DPB a.s., Slovak 

Lines a.s., BID a.s., transfer BID a.s. na činnosť a transfery na krytie strát DPB a.s, Slovak 

Lines a.s. a BID a.s.  Poslednou rozpočtovanou položkou v tomto programe sú výdavky na 

štandardnú a rutinnú údržbu budov, objektov, vodorovného dopravného značenia, zvislého 

dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie v objeme 1 600 000 eur (v r. 2019 sa 

očakávajú náklady 1 580 000 eur). 

Program č.2  Verejná infraštruktúra - rozpočtuje výdavky na činnosti spojené s územným 

plánovaním, infraštruktúrou ciest, cyklotrás, parkovísk, zelene a nosným dopravným systémom 

v čiastke 33 261 000 eur. V porovnaní s upraveným rozpočtom roku 2019 sú tieto výdavky 

vyššie o 1 018 812 eur, čo predstavuje nárast o 3,2%. Najvyššie výdavky v podprograme 

Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk s objemom 25 151 000 eur sa použijú na opravy 

cestnej a pešej infraštruktúry – komunikácie, zvodidlá, zábradlia, kolektory (11 901 000 eur), 

na čistenie cestnej infraštruktúry – letná a zimná údržba komunikácií, podchody, mosty  

(12 900 000 eur), na výstavbu cyklotrás 200 000 eur a budovanie parkovísk 150 000 eur. Na 

starostlivosť o parky, verejné priestranstvá a zelené plochy sa uvažuje s objemom 6 800 000 

eur, z toho           2 000 000 eur na údržbu v kompetencii OSK a 4 800 000 eur na údržbu 

spravovanú sekciou životného prostredia.  Nižšie sumy sú rozpočtované v rámci nosného 

dopravného systému (790 tis. eur na realizáciu  projektov spojených so zefektívnením dopravy.   

Program č.3 Poriadok a bezpečnosť - zahŕňa činnosti súvisiace s odpadovým 

hospodárstvom, veterinárnou starostlivosťou, verejným osvetlením, verejným poriadkom 

a bezpečnosťou. Na zabezpečenie predmetných činností sú rozpočtované výdavky v sume 

43 160 105 eur. V rámci programu najvyššie výdavky 25 717 000 eur rozpočtované na 

odpadové hospodárstvo a veterinárnu oblasť sú oproti upravenému rozpočtu roku 2019 vyššie 

o 39 846 eur. Z týchto výdavkov pripadá na zber, prepravu a likvidáciu v OLO suma 

24 900 000 eur. V menšom objeme je rozpočtovaná likvidácia zeleného a biologického odpadu, 

ako aj veterinárna starostlivosť. Druhú najvyššiu výdavkovú položku tvoria výdavky na verejný 

poriadok a bezpečnosť sumou 11 443 105 eur, ktoré vykazujú oproti roku 2019 nárast o 17,4%, 

čo je 1 698 568 eur. Z tejto sumy sú na kvalitnú činnosť mestskej polície rozpočtované výdavky 

v čiastke 11 286 605 eur, vykazujúce nárast o 17,2%, t.j. 1 660 068 eur. Na prevenciu  

kriminality je rozpočtovaných 130 500 eur, ktoré budú použité na údržbu kamerového systému, 

nákup osobných kamier, propagačné materiály a pod. Program dopĺňajú výdavky na verejné 

osvetlenie v sume 6 000 000 eur, ktoré sú určené na mesačné platby za spotrebu elektrickej 

energie, mesačné prevádzkové náklady, údržbu vzdušných vedení, vianočnú výzdobu a pod.  

Program č.4 Kultúra, šport, podpora služieb cestovného ruchu - zahŕňa činnosti súvisiace 

s  cestovným ruchom, zabezpečovaním kultúrnych podujatí a aktivít hlavného mesta a činnosti 

mestských príspevkových organizácií. Na tieto aktivity je rozpočtovaných celkom 22 013 942 

eur, ktoré uvažujú s nárastom 8,9% , čo je v absolútnom vyjadrení naviac o 1 796 030 eur. Na 

podporu cestovného ruchu sa rozpočtujú výdavky v sume 1 100 000 eur, ktoré predstavujú 

členský príspevok mesta pre BTB. Tento príspevok bude použitý na bežnú prevádzku 

organizácie, prenájmy priestorov, účasť na medzinárodných veľtrhoch, prezentáciách 

a propagáciu hlavného mesta. Objemovo sú najvyššou sumou rozpočtované výdavky na kultúru 

v sume 7 250 227 eur, vykazujúce nárast o 1 300 150 eur. Tieto sú určené pre BKIS, Mestskú 

knižnicu, Galériu mesta Bratislava, Mestské múzeum a zohľadňujú nepostačujúce vlastné 

zdroje na krytie výdavkov na prevádzku, údržbu a opravy majetku. Prostriedky budú použité 
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na tvorbu kultúrnych programov, dostupnosti kultúry a vzdelávania obyvateľov mesta, 

zabezpečovanie služieb na úseku literatúry pre deti a mládež, literatúry pre nevidiacich, 

sprostredkovanie umenia prostredníctvom výstav a pod. V uvedenej sume sú rozpočtované aj 

prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií 

v objeme 300 000 eur. V rámci podprogramov sú ďalej rozpočtované výdavky Mestským 

lesom v sume 1 661 746 eur, nižšie oproti upravenému rozpočtu na rok 2019 o 36 746 eur. V 

príspevku mesta na bežnú činnosť sú v ňom aj účelovo viazané výdavky na projekt CITY 

NATURE. Takmer na rovnakej úrovni ako v roku 2019 je rozpočtovaný príspevok pre ZOO – 

1 612 369 eur na nákupy krmiva pre zvieratá, na veterinárnu činnosť, energie, mzdové náklady 

PHM, revízie, opravy chovných zariadení a pod.  Na zabezpečenie športových podujatí pre 

mládež a dospelých sú rozpočtované výdavky v sume 2 913 300 eur, takmer na úrovni roku 

2019, smerujúce do STARZ-u.  Transfer zahŕňa výdavky na mzdy, zákonné poistenie, opravy 

ZŠ, plavární, kúpalísk, sáun a športových areálov. Ďalší príspevok v sume 5 296 300 eur , ktorý 

je navýšený oproti upravenému rozpočtu roka 2019 o 9,6%, t.j. 463 461 eur, pokrýva náklady 

hlavnej činnosti MARIANUM-u súvisiace so správou cintorínov, krematória a spravovaním 

a údržbou vojnových hrobov. Pre MUOP sa rozpočtujú prostriedky v objeme 280 000 eur 

určené na evidenciu, informácie a spravovanie podkladov v oblasti ochrany pamiatok, 

podklady k územnému plánovaniu, ochranu kultúrnych pamiatok  a osvetovú činnosť. Na 

bežnú prevádzku GIB-u sa navrhuje príspevok v čiastke 950 000 eur, ktorý zaznamenáva nárast 

o 9,2%, čo je 80 000 eur. Rovnaká suma 950 000 eur sa rozpočtuje aj na starostlivosť 

o pamiatky a fontány, ktorá je však oproti rozpočtu roka 2019 nižšia o 73 538 eur.   

Program č.5  Vzdelávanie a voľný čas - zabezpečuje úlohy súvisiace s podporou vzdelávacích 

aktivít mesta pre 5 CVČ, 12 ZUŠ a neštátne školstvo. Pre CVČ je rozpočtovaných 1 402 934 

eur s nárastom o 104,7%, t.j. o 62 373 eur, určených najmä na mzdy a povinné odvody. Nárast 

výdavkov sa rozpočtuje v rozpätí od 2,1% - 7,7%, okrem CVČ Kulíškova, kde sa výdavky 

rozpočtujú na očakávanej skutočnosti roka 2019. Výdavky pre ZUŠ určené na mzdy, opravy 

a údržby, nákup materiálov a pod. sú v porovnaní s upraveným rozpočtom roka 2019 – 

11 412 015 eur navýšené o 769 978 eur. Obdobne aj ZUŠ majú rozpočtované výdavky vyššie, 

v rozpätí od 4,5% - 12,3%, iba výdavky ZUŠ Topoľčianska sú nižšie cca o 33 tis. eur. Výdavky 

v sume 14 936 000 eur, navýšené o 1 548 980 eur, pozostávajú z transferu neštátnym školám 

a zariadeniam, Rímskokatolíckej cirkvi a Biskupskému úradu, ako aj BSK na mzdy 

a prevádzku cirkevnej školskej jedálne. Zvýšený nárok výdavkov vyplýva z nárastu počtu detí 

a neštátnych škôl, ktorých je na území mesta 137 a 23 cirkevných. Povinnosť pre obce 

poskytnúť dotácie vyplýva zo zákona a výška je upravená vo VZN hl. m. SR Bratislavy. 

V rámci ostatného školstva sú rozpočtované výdavky na úrovni roka 2019 -  53 255 000 eur. 

Z týchto prostriedkov od OÚ je 51 000 000 eur určených na prenesený výkon štátnej správy 

jednotlivým MČ a 1 950 000 eur ako solidarita malým MČ v zmysle štatútu. V menších 

objemoch sa zvažujú výdavky na talentovanú mládež a deň učiteľov a na aktivity Mestského 

parlamentu mladých. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté v sume 200 000 eur aj výdavky spojené 

s odmeňovaním zamestnancov, odchodné a príspevky na rekreácie. 

Program č.6 Sociálna pomoc a sociálne služby - rozpočtuje výdavky v celkovom objeme 

19 984 155 eur, t.j. oproti očakávanej skutočnosti roka 2019 navýšenie o 2 635 845 eur.  Na 

sociálnu starostlivosť pre sociálne zariadenia mesta s právnou subjektivitou a zariadenia bez 

právnej subjektivity na dodržanie štandardných služieb sú vyčlenené výdavky 15 992 405 eur, 

ktoré odrážajú nárast zamestnancov a tým aj miezd, povinných odvodov, náklady na energie 

a bežnú prevádzku. Na výdavkoch participuje dotácia z MPSVaR SR, príjmy z rozpočtu mesta, 
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príjmy od klientov a v niektorých prípadoch príjmy z nájmu. Druhou objemovo najvyššou 

súčasťou predmetného programu je podpora seniorov a aktívneho starnutia v sume 1 875 000 

eur. Z týchto výdavkov smeruje suma 1 490 000 eur na príspevky pre neverejných 

poskytovateľov sociálnych služieb v zariadení pre seniorov a 300 000 eur na zabezpečenie 

domácej opatrovateľskej služby, ktorá patrí do kompetencií MČ. Ďalšie výdavky v nižších 

objemoch sú rozpočtované na pomoc ľuďom bez domova, podporné sociálne programy, 

podporu detí, mladých ľudí a rodín v ohrození, na podporu sociálneho nájomného bývania, 

znižovania rizík v oblasti grog a sexbiznisu.      

Program č.7 Efektívna a transparentná samospráva – na zabezpečenie ľudských zdrojov, 

činnosti vnútornej správy, informačné systémy a finančné služby sú rozpočtované prostriedky 

v objeme 36 431 945 eur, zaznamenávajúce nárast oproti očakávanej skutočnosti roka 2019 

o 21,4%, t.j. o 6 410 585 eur. Z toho 22 055 845 eur zahŕňa osobné náklady zamestnancov 

vrátane odstupného, odchodného, nemocenských dávok, odmien za práce vykonávané mimo 

pracovného pomeru a pod. a 705 687 eur je rozpočtovaných na výkon funkcie primátora, 

námestníkov a na činnosť poslancov. Na funkčný chod magistrátu sa rozpočtuje celkom 

5 571 391 eur, ktoré výdavky sú vyššie oproti skutočnosti roka 2019 o 325 786 eur. V rámci 

vnútornej správy na cestovné, energie, nájomné, opravy a údržbu, služby a materiál sa 

predpokladajú výdavky 4 857 407 eur. Súčasťou tohto prvku sú aj výdavky na zahraničné 

vzťahy, členstvo v organizáciách, komunikáciu a marketing v objeme 713 984 eur. V čiastke 

1 720 000 eur rozpočtovanej na Informačné služby sa má zabezpečiť zvýšenie efektivity 

prevádzkovania zastaralých informačných systémov, elektronických služieb a pod. Z týchto 

výdavkov sa má 1 350 000 eur použiť na zabezpečenie prepojenia pracovísk formou internetu 

a intranetu, na nákup počítačov, tlačiarní, tonerov, opravy a údržbu výpočtovej techniky. Na 

rozvoj elektronických služieb sa rozpočtuje 150 000 eur, doplnenie geopriestorových dát 

50 000 eur a dátovú  politiku, t.j. rozširovanie dátových portálových riešení 170 000 eur. 

Podprogram 7.4. finančné služby  zahŕňa výdavky v čiastke 715 079 eur na splácanie úrokov 

z úveru bankám v sume 490 000 eur a dane, audit a poplatky v objeme 225 079 eur. 

V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2019 tieto vykazujú index 65,2%. Na 

organizáciu strategických kultúrnych a športových podujatí, vyvážený športový rozvoj života, 

vzdelávanie v oblasti práce s deťmi a mládežou sa rozpočtujú výdavky 1 374 000 eur, ktoré 

vykazujú nárast o 69%, t.j. o 560 820 eur. Ide o podporu   projektov žiadateľov prostredníctvom 

grantov zameraných na rozvoj kultúry a komunitného života. Pomerne vyššie výdavky sú 

rozpočtované na Rozvojové projekty a projekty EÚ v sume 1 730 400 eur. Na zabezpečenie 

činnosti mestskej príspevkovej organizácie Metropolitný inštitút Bratislava, ktorej úlohou je 

strategické plánovanie a príprava podkladov pre rozhodnutia dlhodobého významu najmä 

v oblasti ÚP a tvorby verejného priestoru sú rozpočtované prostriedky 1 659 543 eur. Ide 

o personálne, prevádzkové náklady a architektonické súťaže.   

Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom - Podľa písomnej informácie zo dňa 

26.11.2019 mestské podniky Vingast, Rehos a KOVO  na základe uzn. MsZ z 25.6.1992 boli 

zrušené a vstúpili do likvidácie. Dohľadaním v NORISE boli nájdené platby len od r. 2004 

v sume 81 372,37 eur. Príslušné oddelenie však nemá vedomosť, či sú tieto platby úplné. 

V roku 2018 a 2019 sa vynaložilo na likvidáciu 7 592,04 eur ročne. S likvidátorom bolo 

dohodnuté, že každý štvrťrok zašle na mesto žiadosť o dotáciu na úhradu odmeny likvidátora 

a zároveň na úhradu odmeny pre účtovnú spoločnosť t.j. sumu 1 898 eur (z toho 1 359 eur pre 

likvidátora a 539 eur pre účtovnú spoločnosť). 
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Likvidátor dodatočne oznámi ukončenie likvidácie spoločností Vingast a Rehost. V prípade 

KOVO sa vedú v jeho prospech exekúcie, ktoré by mali byť ukončené  v roku 2020.  

Ukončenie všetkých 3 spoločností sa očakáva v priebehu roka 2020. 

 

4.2.Kapitálové výdavky 
Tabuľka č. 9 

 

Program 

Hlavná kategória 700 – kapitálové výdavky 

Rok 2017 

Skutočné 

čerpanie v € 

Rok 2018 

Skutočné 

čerpanie v € 

Rok 2019 

Očakávané 

čerpanie v € 

Rok 2020 

Návrh v € 

1.Mobilita a verejná 

správa 

12 225 206 7 934 687 10 462 273 13 800 000 

2.Verejná 

infraštruktúra 

3 504 547 5 584 996 31 771 595 67 698 084 

3.Poriadok a 

bezpečnosť 

984 416 924 006 1 320 000 1 392 000 

4.Kultúra,šport,podpora 

služieb a cestov. ruchu 

8 364 432 8 527 647 2 786 851 3 676 368 

5.Vzdelávanie a voľný 

čas 

330 214 44 653 662 912 0 

6.Sociálna pomoc 

a sociálne služby 

537 735 750 184 1 504 212 589 034 

7.Efektívna 

a transparentná 

samospráva 

3 254 430 1 806 311 4 295 386 4 485 323 

8.Správa a nakladanie s 

majetkom 

643 195 3 176 973 2 404 400 6 404 925 

Spolu 29 844 175 28 749 457 55 207 629 98 045 734 

 

Kapitálové výdavky sú v návrhu rozpočtu na rok 2020 podľa zdrojov programov 

a podprogramov podrobnejšie rozpočtované nasledovne: 

 

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava v sume 13 800 000 eur  

Táto suma predstavuje transfer Dopravnému podniku Bratislava a.s. v sume 11 500 000 eur 

a sumu 2 300 000 eur na prenesenú daňovú povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve 

hlavného mesta. 

Program č. 2 Verejná infraštruktúra v sume 67 698 084 eur 

Najvyššiu sumu z tohto programu mesto použije na: 

-  podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, a to 57 947 080 eur. 

Ďalšie prostriedky budú použité v: 

-  podprogram 2.2  – Infraštruktúra ciest, cyklotrás v sume 8 916 991 eur 

-  podprogram 2.4 – Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene v sume 834 013 eur. 

Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť v sume 1 392 000 eur 

V podprograme č. 3.1 – Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť sú rozpočtované 

prostriedky v sume 450 000 eur na budovanie zberných dvorov. V podprograme 3.2 – Verejné 

osvetlenie je rozpočtovaná čiastka 678 000 eur, a to na rekonštrukciu a vybudovanie verejného 

osvetlenia. V podprograme 3.3 – Verejný poriadok a bezpečnosť je rozpočtovaná suma 264 000 

eur, a to na kvalitnú činnosť mestskej polície v sume 150 000 eur a na prevenciu kriminality 

v sume 114 000 eur. 
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Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu v sume 3 676 368 eur 

Na podprogram 4.3 – Mestské lesy – Bratislavský lesopark je rozpočtovaná suma 400 000 eur, 

na podprogram 4.4 ZOO je rozpočtovaná suma 300 000 eur, na podprogram 4.8 GIB je 

rozpočtovaná suma 2 976 368 eur, tieto budú použité na rekonštrukciu pamiatok a mestských 

objektov. 

Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby v sume 589 034 eur 

V podprograme 6.1 Sociálna starostlivosť je rozpočtovaná suma 175 741 eur pre Domov jesene 

života, Hanulova ul., pre Domov seniorov Lamač je rozpočtovaná suma 80 000 eur, pre Domov 

pri kríži suma 251 293 eur, pre ubytovňu Fortuna suma 82 000 eur. 

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva v sume  4 485 323 eur 

Pre podprogram 7.2 Činnosť úradu sú rozpočtované kapitálové výdavky v sume 950 000 eur, pre 

podprogram 7.3 Informačné služby je rozpočtovaná suma 70 000 eur, pre podprogram 7.5 

Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít je rozpočtovaná suma 612 323 eur, pre 

podprogram 7.6 Rozvojové a EÚ projekty je rozpočtovaná suma 540 000 eur, pre podprogram 

7.7 Metropolitný inštitút Bratislavy je rozpočtovaná suma 813 000 eur. Pre podprogram 7.9 

Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj 1 500 000 eur . Podľa údajov z účtovnej evidencie mesta 

bol od MČ poukázaný na účet mesta výnos z poplatku za rozvoj za rok 2018 v sume 1 219 043 

eur a za obdobie január až október 2019 v sume 1 977 274 eur. V roku 2018 sa tieto finančné 

prostriedky nečerpali, a preto mala byť suma na výdavky z tohto výnosu z poplatku akumulovaná 

spolu s rokom 2018 a mala by predstavovať cca sumu 3 200 000 eur. V rozpočte taktiež  nie je 

uvedené na aké projekty budú uvedené finančné prostriedky použité. 

Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta v sume 6 404 925 eur 

Najvyššia položka z tohto programu je rozpočtovaná na program č. 8.1 Starostlivosť o bytové 

a nebytové priestory v sume 5 449 682. Pre podprogram 8.2 Nakladanie s majetkom je 

rozpočtovaná suma 728 887 eur. Pre podprogram 8.3 Rozvoj nájomného bývania je 

rozpočtovaná suma 226 356 eur. V rámci tohto podprogramu je rozpočtovaná suma 150 000 na 

výstavbu náhradných nájomných bytov a rekonštrukcia bytových domov. Podľa názoru útvaru 

mestského kontrolóra je uvedená suma veľmi podhodnotená, vzhľadom na náklady ktoré  táto 

činnosť predstavuje. 

 

5. Finančné operácie 

5.1. Finančné operácie - príjmové  

 

Na rok 2020 sú príjmové finančné operácie rozpočtované vo výške 61 423 829 eur.  

Je to príjem:  

- z prevodov prostriedkov z peňažných fondov (rozvoja bývania, statickej dopravy, na 

podporu telesnej kultúry) v sume 15 386,8 tis. eur, 

- zostatku nedočerpaného úveru z r. 2019 v sume 5 409,8 tis. eur, 

- zostatku nedočerpaných finančných prostriedkov z r. 2019 na projekt Ružinovská  

promenáda v sume 22 tis. eur, 

- zostatku nedočerpaných finančných prostriedkov fondu opráv na bytové objekty vo 

vlastníctve hlavného mesta v sume 195,2 tis. eur, 

- zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov pre sociálne zariadenie REPULS 

(Centrum pre deti a rodiny) v sume 110 tis. eur, 

- zo zábezpek v sume 300 tis. eur, 

- z nového úveru v sume 20 000 tis. eur, 

- na refinancovanie úveru v SLSP a.s. v sume 20 000 tis. eur.  
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V rokoch 2021 a 2022 sa predpokladá pokles príjmových finančných operácií na 24 845 214 

eur a 19 495 214 eur. 
 

5.2. Finančné operácie - výdavkové  

 

Výdavkové finančné operácie tvoria v roku 2020 splátky istín z úverov a to:  

- splátka istiny ČSOB, a. s. v sume 1 000 tis. eur,  

- splátky istín Rozvojovej banke Rady Európy (Council of Europe Development Bank) 

v sume 3 333,3 tis. eur,  

- refinancovanie úveru SLSP, a. s. v sume 20 000 tis. eur,  

- splatenie 1. časti návratnej finančnej výpomoci MF SR v sume 2 500 tis. eur,  

- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky v sume 300 tis. eur. 

 

Na rok 2020 sú finančné operácie vo výdavkovej časti rozpočtované v sume 27 133 333 eur. 

 

Súčasťou dlhovej služby hlavného mesta je aj návratná finančná výpomoc od MF SR vo výške 

10 mil. eur poskytnutá ako kompenzácia za chýbajúce daňové príjmy. Jej splácanie je zmluvne 

dohodnuté na roky 2020-2023. Hlavné mesto síce rozpočtuje prostriedky na splácanie tejto 

výpomoci, ale aj rokuje s MF SR na jej odpustení. Podľa predkladaného návrhu rozpočtu 

dosiahne výška úverového zaťaženia v roku 2020 úroveň 50,3 %. V tejto situácii bude mesto 

povinné predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva správu, v ktorom zdôvodní vznik tejto 

situácie. Pokiaľ dôjde k odpusteniu návratnej finančnej výpomoci, celkové zadlženie klesne na 

48,0 %.  

 

V rokoch 2021 a 2022 sa rozpočtujú výdavkové finančné operácie v sume 11 657 143 eur. 

 

6. Riziká rozpočtu 

 

1. program č.2 - Verejná infraštruktúra, podprogram 2.3 Nosný dopravný systém sú 

rozpočtované kapitálové príjmy v sume 55 479 607 eur.  

2. podprogram 7.7 - Metropolitný inštitút Bratislavy, rozpočtovaná suma 813 000 eur na 

obstarávanie a prípravu projektových dokumentácií pre investičné projekty. Vzhľadom 

na to, že v návrhu rozpočtu na ďalšie roky, nie sú rozpočtované finančné prostriedky na 

realizáciu týchto projektov, UMK vidí veľké riziko vzniku tzv. zmarených investícií vo 

forme nerealizovaných projektov. 

 
7. Rezervy rozpočtu 

 

Pre ďalšie roky je možné predpokladať zvýšený príjem z dividend, vzhľadom 

k prebiehajúcemu  „ozdravnému procesu“ v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou 

mesta, ktorý začal prebiehať v roku 2019. 

Zdroj ďalších možných príjmov rozpočtu mesta vidí UMK v aktívnej správe 

pohľadávok a ich efektívnom vymáhaní.  
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8. Posúdenie súladu návrhu rozpočtu s príslušnou legislatívou 

 

Návrh Programového rozpočtu na rok 2020 je spracovaný v súlade s:  

- zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

- zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

- ústavným zákonom č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti, 

- zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

- nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z 

príjmov územnej samospráve,  

- zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,  

- zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 

školských zariadení v znení neskorších predpisov,  

- opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších 

predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a 

ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,  

- vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva 

štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (funkčná klasifikácia).  

 

 

9. Záverečné zhodnotenie 

 

Návrh programového rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 – 2022 bol 

zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta dňa 26.11.2019, t. j. v zákonom 

stanovenej lehote (najmenej 15 dní pred jeho schválením) v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov.  

 

Konštatujem, že predložený Návrh programového rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislavy na roky 2020 – 2022 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a   

 

odporúčam mestskému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť. 

 

 

 

 

 

 

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

mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 

 


