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Správa  
k rozpo�tu hlavného mesta SR Bratislavy  

na roky 2009 - 2011  
 

Rozpo�et hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2009 – 2011 nadväzuje na vývoj 
hospodárenia v predchádzajúcich rokoch. Finan�né vz�ahy k rozpo�tu hlavného mesta sa 
v týchto rokoch budú realizova� predovšetkým prostredníctvom vlastných da�ových 
a neda�ových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpo�tu z príslušných kapitol sa 
financujú len kompetencie preneseného výkonu štátnej správy a realizácie vybraných 
projektov  spolufinancovaných z fondov Európskej únie.  

Rozpo�et hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2009 – 2011 vrátane finan�ných 
operácií je konštruovaný ako vyrovnaný s rozpo�tovanými príjmami a výdavkami 
nasledovne: 
 

 Rozpo�et Prognóza 
Ukazovate� na rok na roky 

 2009 2010 2011 
Príjmy celkom vrátane finan�ných operácií v € 306 884 186 307 725 354 266 208 956 
 tis.Sk 9 245 193 9 270 534     8 019 811 
Výdavky celkom vrátane finan�ných operácií v € 306 884 186 307 725 354 266 208 956 
 tis.Sk 9 245 193 9 270 534     8 019 811 
Výsledok hospodárenia v € 0 0 0 
prebytok (+)  schodok (-) tis.Sk 0 0 0 

Rozpo�et hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2009 – 2011 bez finan�ných operácií 
je zostavený ako schodkový a schodok sa vyrovnáva zostatkami finan�ných prostriedkov 
mesta z minulých rokov, prevažne z prijatých úverov. 
 

 Rozpo�et Prognóza 
Ukazovate� na rok na roky 

 2009 2010 2011 
Príjmy  bez finan�ných operácií v € 240 305 318 257 997 709 262 531 435 
 tis.Sk    7 239 438     7 772 439    7 909 022 
Výdavky  bez finan�ných operácií v € 301 718 216 302 725 354 261 208 956 
 tis.Sk 9 089 563 9 119 904    7 869 181 
Výsledok hospodárenia v € - 61 412 898 - 44 727 645 +1 322 479 
prebytok (+)  schodok (-) tis.Sk - 1 850 125 - 1 347 465       +39 841 

Rozpo�et hlavného mesta SR Bratislavy  na roky 2009 – 2011 sa predkladá v súlade 
so zákonom �. 583/2004 Z. z. o rozpo�tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon ukladá zostavi� po�núc 
rokom 2007 viacro�ný rozpo�et na nasledujúce rozpo�tové roky, t.j. na roky 2009 – 2011. 
Návrh rozpo�tu je zostavený na aktuálnej prognóze makroekonomického vývoja Štatistického 
úradu SR a Ministerstva financií SR do roku 2011, pri�om sa zoh�adnilo zhoršenie 
predpokladov o vývoji vonkajšieho prostredia spôsobené hypotekárnou krízou v USA. 
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Rozpo�et je zostavený ako programový, t.j. zdôraz�ujúci vz�ah medzi rozpo�tovými 
výdavkami a o�akávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpo�tových programov. 
Na roky 2009 – 2011 je rozpo�tovaných 11 programov. 

Pri tvorbe rozpo�tu sa vychádzalo z novely zákona �. 377/1990 Z.b. o hlavnom meste 
SR Bratislave, ktorú schválili poslanci Národnej rady SR. V rozpo�te na roky 2009 – 2011 nie 
sú zahrnuté žiadne nové kompetencie, vyplývajúce z nových právnych úprav na úseku 
sociálneho zabezpe�enia a z novely zákona o odme�ovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme, ktorú schválil parlament až v sú�asnom období. Preto 
po�as rozpo�tového roka bude nevyhnutné reagova� na definitívnu podobu schválenej 
legislatívy a predložený  rozpo�et na rok 2009 adekvátne upravi�.  

Nadväzne na vstup Slovenska do eurozóny od 1.1.2009 je rozpo�et vypracovaný 
v eurách a informatívne ešte aj v tisícoch Sk. 

Rozpo�et rieši len problémy hospodárstva spadajúceho pod správu hlavného mesta SR 
Bratislavy bez ú�asti mestských �astí, ktorým schva�ujú rozpo�ty príslušné miestne 
zastupite�stvá.  

Princípy a konkrétne zostavenie rozpo�tu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2009 
– 2011, osobitne rozpo�tu na rok 2009 v príjmovej a výdavkovej �asti pod�a platnej 
rozpo�tovej klasifikácie a organiza�nej štruktúry magistrátu sú uvedené v priloženej 
tabu�kovej �asti. Okrem toho sa rozpo�et hlavného mesta na rok 2009 predkladá aj 
v programovej štruktúre, t.j. obsahuje údaje o zámeroch a cie�och hlavného mesta. 

Zo zákona o rozpo�tových pravidlách vo vz�ahu k rozpo�tom miest a obcí vyplýva 
povinnos� �leni� rozpo�et príjmov a výdavkov na �as�, ktorá obsahuje bežné príjmy a bežné 
výdavky „bežný rozpo�et" a na �as�, ktorá obsahuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky 
„kapitálový rozpo�et", �o sa zoh�adnilo pri tvorbe rozpo�tu hlavného mesta na roky 2009-
2011 (tabu�ka �.1). 

Bežný rozpo�et sa povinne zostavuje ako vyrovnaný, resp. prebytkový. Kapitálový 
rozpo�et  sa môže zostavi� aj ako schodkový. V podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy 
je bežný a kapitálový rozpo�et na rok 2009 nasledovný:  
                           

 Rozpo�et na rok 2009 
Ukazovate� Bežný Kapitálový Finan�né Spolu 

 rozpo�et rozpo�et operácie (st�.1+2+3) 
a 1 2 3 4 

Príjmy v € 208 455 753 31 849 565 66 578 868 306 884 186 
 tis.Sk    6 279 938     959 500 2 005 755 9 245 193 
Výdavky v € 208 455 753 93 262 464 5 165 970 306 884 186 
 tis.Sk    6 279 938 2 809 625    155 630 9 245 193 
Výsledok hospodárenia v € 0 - 61 412 898 + 61 412 898 0 
prebytok (+), schodok (-) 
 

tis.Sk 0 - 1 850 125 + 1 850 125 0 

 
Pri zostavovaní rozpo�tu hlavného mesta na rok 2009 a rovnako aj na roky 2010 a 

2011 bolo prioritou dosiahnu� vyrovnané rozpo�ty a zárove�  vytvori� podmienky na 
zabezpe�enie funk�nosti mesta a mestských organizácií pri zabezpe�ovaní samosprávnych 
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a verejnoprospešných úloh, splni� záväzky mesta vyplývajúce z dlhovej služby a zabezpe�i� 
zdrojové krytie schválených investi�ných projektov hlavného mesta na roky 2007 - 2010.  

Rozpo�tovanie príjmov hlavného mesta SR Bratislavy 

Príjmy hlavného mesta tvoria da�ové príjmy, neda�ové príjmy, granty a transfery. 
Podiel da�ových príjmov na celkových príjmoch rozpo�tu mesta bez finan�ných operácií 
predstavuje v roku 2009 úrove� 64,8 %, v roku 2010 úrove�  63,9 % a v roku 2011 úrove� 
66,1 %. Významným príjmom rozpo�tu mesta sú transfery, ktoré predstavujú najmä príjmy na 
prenesený výkon štátnej správy a na realizáciu vybraných projektov financovaných zo zdrojov 
európskych štrukturálnych fondov. 
 
Štruktúru jednotlivých príjmov rozpo�tu mesta vyjadruje nasledovná tabu�ka a graf: 

Ukazovate� Predpoklad na roky 
 

Rozpo�et  
na rok 2009 2010 2011 

Da�ové príjmy v € 155 646 286 164 807 807 173 637 390 
 tis.Sk     4 689 000    4 965 000     5 231 000 
Neda�ové príjmy v €   53 590 188   57 269 435   52 503 884 
 tis.Sk     1 614 458     1 725 299     1 581 732 
Granty a transfery v €   31 068 845   35 920 467   36 390 161 
 tis.Sk        935 980    1 082 140     1 096 290 
Spolu v € 240 305 319 257 997 709 262 531 435 
 tis.Sk   7 239 438    7 772 439    7 909 022 

 
 

Da�ové príjmy sa o�akávajú v roku 2009 v sume 155 646 286  € (4 689 000 tis. Sk), 
v roku 2010 v �iastke 164 807 807 € (4 965 000  tis. Sk) a v roku 2011 v objeme 173 637 390 
€ (5 231 000 tis. Sk), ktoré mesto získa z výnosu dane z príjmov platenej fyzickými osobami, 
z výnosu dane  z nehnute�ností a z výnosu miestnych daní a poplatku za komunálne odpady. 

Predpoklad vývoja jednotlivých druhov da�ových príjmov v rokoch 2009 – 2011 do 
rozpo�tu hlavného mesta je nasledovný: 
 

Da�ové príjmy Neda�ové príjmy Granty a transfery

rok 2009 rok 2010 rok 2011
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Ukazovate� Predpoklad 
 

Rozpo�et na  
rok 2009 2010 2011 

Da� z príjmov fyzických osôb v € 101 241 453 110 104 229 118 635 066 
 tis.Sk    3 050 000    3 317 000    3 574 000 
Da� z nehnute�ností v € 20 746 199 20 912 169 21 078 138 
 tis.Sk      625 000      630 000      635 000 
Poplatok za komunálne odpady v € 29 144 261 29 210 649 29 277 036 
 tis.Sk      878 000      880 000      882 000 
Ostatné dane (za ubytovanie, za v €  4 514 373  4 580 761  4 647 149 
užívanie verejného priestranstva) tis.Sk     136 000     138 000     140 000 
Spolu v € 155 646 286 164 808 807 173 637 390 
 tis.Sk     4 689 000     4 965 000     5 231 000 
 

Da� z príjmov fyzických osôb  sa o�akáva v roku 2009 vo výške 101 241 453 €  
(3 050 000 tis. Sk). Skuto�ný výnos dane závisí od vývoja zamestnanosti a rastu miezd. 
Prognóza výnosov dane z príjmov fyzických osôb zoh�ad�uje novelu zákona �. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste SR Bratislave, ktorú schválili poslanci  Národnej rady SR a v ktorej sa 
v prechodných ustanoveniach navrhuje de�ba príjmov rozpo�tu medzi mesto a mestské �asti 
na rok 2009 nasledovne: 
� podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb 68 % pre hlavné mesto a 32 % pre    

mestské �asti 
� podiel na výnose dane z nehnute�ností 50 % pre hlavné mesto  a 50 % pre mestské �asti 
� výnos  poplatku za komunálny odpad  a drobný stavebný odpad 90 % pre hlavné mesto 

a 10 % pre mestské �asti 
� výnos z predaja nehnute�ného majetku Bratislavy 90 % pre hlavné mesto a 10 % pre 

mestské �asti  
� výnos z predaja nehnute�ného majetku mestských �astí 10 %  pre hlavné mesto a 90 % pre 

mestské �asti. 

Novela zákona o hlavnom meste SR Bratislave má negatívny dopad na výnos dane 
z príjmov fyzických osôb. Nako�ko v roku 2008 sa podie�ali mestské �asti na výnosoch dane 

Da� z príjmov
fyzických osôb

Da� z nehnute�ností Poplatok za
komunálne odpady

Ostatné dane

rok 2009 rok 2010 rok 2011
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z príjmov fyzických osôb v pomere 70 % pre hlavné mesto a 30 % pre mestské �asti, 
prerozdelením výnosu dane medzi mesto  a mestské �asti v pomere 68 % pre mesto a 32 % 
pre mestské �asti bude negatívne ovplyvnený výnos z tejto dane v roku 2009 oproti roku 2008 
vo výške 2 821 483 € ( 85 000 tis. Sk).  

Nako�ko aj v roku 2008 sa  podie�ali mestské �asti na výnose dane  z nehnute�ností  
50 %-mi, novela zákona neovplyvní výšku príjmov z tejto dane. Programový rozpo�et 
predpokladá na jednotlivé roky mierny nárast dane z nehnute�ností - 165 970 € (5 000 tis. Sk) 
z dôvodu prírastku da�ovníkov.  

V rozpo�te dane z nehnute�ností ako aj ostatných daní – dane za ubytovanie a dane za 
užívanie verejného priestranstva neuvažuje hlavné mesto so zvyšovaním ich sadzieb. Na 
základe uvedeného sa predpokladajú výnosy z týchto daní cca na úrovni roku 2008. Mierny 
nárast výnosu z dane za ubytovanie sa o�akáva z dôvodu narastajúceho po�tu ubytovacích 
zariadení a zvýšeného po�tu turistov, ktorí navštívia Bratislavu a ubytujú sa v Bratislave. 

Prognóza výnosu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na 
úrovni roku 2008 a nárast príjmov z tohto poplatku v �alších rokoch sa predpokladá z  
prírastku odberných miest novostavieb (+66 093 €, t.j. +2 000 tis. Sk). 

V rámci neda�ových príjmov sa uvažuje, že mesto dosiahne v roku 2009 objem 
23 549 691 € (709 458 tis. Sk), v roku 2010 – 23 146 086 € (697 299 tis. Sk) a v roku 2011 -  
22 894 908 € (689 732 tis. Sk). Ide najmä o príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, 
z nájomného, z prenajatých pozemkov, budov, bytov a z administratívnych a iných poplatkov 
a platieb. Z úrokov z úverov sa o�akáva získa� v roku 2009 suma 2 821 815 € (85 010 tis. Sk), 
ktorá sa v �alších rokoch znižuje. Tieto prostriedky tvoria úroky z kreditných zostatkov 
pe�ažných prostriedkov na ú�toch mesta, najmä úroky z do�asne vo�ných úverových 
prostriedkov, ktoré sú uložené na termínovaných vkladoch. Vzh�adom na predpoklad ich 
použitia v rokoch 2009 a 2010, príjmy z úrokov sa znižujú a v roku 2011 sa navrhujú 
minimálne. Kapitálové príjmy sa predpokladajú získa� v roku 2009 vo výške 30 040 497 € 
(905 000 tis. Sk) z predaja pozemkov, budov a bytov. V �alších rokoch  sa o�akávajú príjmy 
z predaja majetku približne v rovnakom objeme  a vykrývajú sa nimi investi�né aktivity mesta 
schválené vo vybraných investi�ných projektoch hlavného mesta na roky 2007 – 2010. 
V kapitálových príjmoch sa zárove� zoh�ad�uje ich 10 %-né zníženie s prihliadnutím na 
zmeny schválené v novele zákona o hlavnom meste SR Bratislave k 1.1.2009. 

  
Granty a transfery zo štátneho rozpo�tu sa o�akávajú z týchto kapitol: 

� Ministerstva školstva SR – predpokladané prostriedky v roku 2009 vo výške 25 891 257 € 
(780 000 tis. Sk) budú smerova� na zabezpe�enie preneseného výkonu štátnej správy na 
financovanie �innosti základných škôl 

� Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR bežný transfer v sume 361 814 € (10 900 
tis. Sk) je ur�ený na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného 
poriadku, 

� Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – �iastka 22 904 € (690 tis. Sk) sa 
predpokladá mestu na financovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti 
pozemných komunikácií – špeciálnych stavebných úradov 

� Ministerstva životného prostredia transfer v roku 2009 vo výške 41 492 € (1 250 tis. Sk) – 
transfer v roku 2009 je smerovaný na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany 
prírody krajiny a ochrany ovzdušia 
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� Všeobecnej pokladni�nej správy – predpokladaný objem finan�ných prostriedkov v roku 
2009 v �iastke 2 257 186 € (68 000 tis. Sk) sa použije na financovanie zariadení sociálnych 
služieb. 

Granty a transfery sa o�akávajú z európskych fondov na vybrané projekty 2 476 350 € 
(74 000 tis. Sk). 
 

Príjmové finan�né operácie  

Príjmy z operácií  s finan�nými  aktívami  a finan�nými  pasívami zah��ajú: 

Ukazovate� ROKY 
 2009 2010 2011 
Prevod prostriedkov z mimorozpo�tových pe�ažných     
fondov hlavného mesta 65 367 291 49 538 107 3 653 953 
                                                                             v tis. Sk              1 696 255 1 492 385      110 079 

Zo splácanie úverov a pôži�iek                                  v €                                                                 16 597       23 568   23 568 
                                                                                   v tis. Sk            500              710          710 

Predaj majetkových ú�astí mesta                               v €   1 194 981    165 970 - 
                                                                             v tis. Sk          36 000        5 000 - 
- Príjmové finan�né operácie  SPOLU                   v €                66 578 869 49 727 644 3 677 251 
                                                                                              v tis. Sk 2 005 755 1 498 095     110 789 
 

Programové rozpo�tovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy 

V rámci rozpo�tu výdavkov hlavného mesta na roky 2009-2011 sa rozpo�tujú 
výdavky  bez  finan�ných operácií  vo  výške  301 718 216 € (9 089 563 tis. Sk) na rok 2009, 
302 725 353 € (9 119 904 tis. Sk) na rok 2010 a 261 208 956 € (7 869 181 tis. Sk) na rok 
2011. 

Pri podrobnejšej klasifikácii výdavkov hlavného mesta je výrazný rastúci trend 
v oblasti kapitálových výdavkov. Limity výdavkov jednotlivých oddelení magistrátu, 
mestských organizácií a záväzných transferov sú uvedené v tabu�kách . 

V rozpo�te bežných výdavkov na roky 2009-2011 sa navrhuje pokra�ova� v zámeroch 
prijatých v minulom období. V bežných výdavkoch sa zoh�ad�uje: 
� valorizácia platov od 1.1.2009, 2010 a 2011 vo výške 7% 
� pre zlepšenie stavu a úrovne verejného poriadku a pre zvýšenie bezpe�nosti ob�anov sa 

v rozpo�te uvažuje so zvýšením o 27 policajtov v každom roku; k zvýšeniu stavu 
policajtov, ako aj k zamedzeniu ich ve�kej fluktuácie bol v minulom roku schválený 
Sociálny systém v Mestskej polícii, ktorý by mal umožni� ich stabilizáciu a motiváciu. Na 
sociálny systém a nárast policajtov sú na rok 2009 vy�lenené prostriedky 1 775 874 € 
(53 500 tis. Sk) 

� vytvorenie finan�ných predpokladov nadväzne na prechod Slovenska do eurozóny 
� nevyhnutné opravy objektov zverených do správy mestských rozpo�tových organizácií – 

domovov dôchodcov a penziónov a základných umeleckých škôl zriadených mestom. 

Kapitálové výdavky na rok 2009 sa rozpo�tujú vo výške 93 262 464 € (2 809 625 tis. 
Sk ), v roku 2010 84 842 494 € (2 555 965 tis. Sk) a v roku 2011 34 277 999 € (1 032 659 tis. 
Sk). Výrazný nárast týchto výdavkov zoh�ad�uje financovanie rozvojových investi�ných 
projektov hlavného mesta schválených na roky 2007-2010 (menovite v tabu�ke �. 30). 
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Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2009-2011  v programovej 
štruktúre: 

    Rozpo�et Prognóza 
PROGRAM na rok na roky 

    2009 2010 2011 
 PROGRAM 1: Plánovanie a rozvojové projekty v € 1 048 928 1 347 673 1 994 955 

   tis.Sk 31 600 40 600 60 100 

 PROGRAM 2: Bezpe�nos�, právo a poriadok v € 7 149 970 7 643 398 8 047 534 
   tis.Sk 215 400 230 265 242 440 

 PROGRAM 3: Doprava a komunikácie v € 68 760 240 74 833 898 80 065 591 
   tis.Sk 2 071 471 2 254 446 2 412 056 

 PROGRAM 4: Životné prostredie v € 37 288 887 37 664 808 38 102 968 
   tis.Sk 1 123 365 1 134 690 1 147 890 

 PROGRAM 5: Bývanie a ob�ianska vybavenos� v € 11 913 630 12 124 842 12 340 603 
   tis.Sk 358 910 365 273 371 773 

 PROGRAM 6: Marketing a cestovný ruch v € 1 750 979 1 800 770 1 809 069 
   tis.Sk 52 750 54 250 54 500 

 PROGRAM 7: Kultúra v € 7 297 450 6 808 737 7 123 415 
   tis.Sk 219 843 205 120 214 600 

 PROGRAM 8: Šport v € 1 796 953 1 866 660 1 948 317 
   tis.Sk 54 135 56 235 58 695 

 PROGRAM 9: Vzdelávanie v € 37 304 421 38 015 701 38 971 553 
   tis.Sk 1 123 833 1 145 261 1 174 057 

 PROGRAM 10: Sociálne zabezpe�enie v € 9 440 682 10 022 738 10 478 490 
   tis.Sk 284 410 301 945 315 675 

 PROGRAM 11: Podporná �innos� a kontrola v € 24 703 611 25 753 635 26 048 463 
   tis.Sk 744 221 775 854 784 736 

 PROGRAMY   CELKOM v € 208 455 753 217 882 859 226 930 957 
   tis.Sk 6 279 938 6 563 939 6 836 522 

 

 
 

 PROGRAM 1: Plánovanie a rozvojové projekty

 PROGRAM 2: Bezpe�nos�, právo a poriadok

 PROGRAM 3: Doprava a komunikácie

 PROGRAM 4: Životné prostredie

 PROGRAM 5: Bývanie a ob�ianska vybavenos�

 PROGRAM 6: Marketing a cestovný ruch

 PROGRAM 7: Kultúra

 PROGRAM 8: Šport

 PROGRAM 9: Vzdelávanie

 PROGRAM 10: Sociálne zabezpe�enie

 PROGRAM 11: Podporná �innos� a kontrola

rok 2009 rok 2010 rok 2011
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Kapitálové výdavky hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2009-2011 v programovej 
štruktúre:  

    Rozpo�et Prognóza 
PROGRAM  na rok na roky 

    2009 2010 2011 
 PROGRAM 1: Plánovanie a rozvojové projekty v € 1 991 635 6 638 784 6 638 784 

   tis.Sk 60 000 200 000 200 000 
 PROGRAM 2: Bezpe�nos�, právo a poriadok v € 4 091 151 6 639 179 247 

   tis.Sk 123 250 200 5 400 
 PROGRAM 3: Doprava a komunikácie v € 56 596 627 51 469 163 18 814 313 

   tis.Sk 1 705 030 1 550 560 566 800 
 PROGRAM 4: Životné prostredie v € 4 247 029 2 516 099 149 373 

   tis.Sk 127 946 75 800 4 500 
 PROGRAM 5: Bývanie a ob�ianska vybavenos� v € 2 336 852 3 452 168 1 726 084 

   tis.Sk 70 400 104 000 52 000 
 PROGRAM 6: Marketing a cestovný ruch v € 265 551 - - 

   tis.Sk 8 000 - - 
 PROGRAM 7: Kultúra v € 8 555 334 2 613 623 703 711 

   tis.Sk 257 738 78 738 21 200 
 PROGRAM 8: Šport v € 2 958 906 9 924 982 129 456 

   tis.Sk 89 140 299 000 3 900 
 PROGRAM 9: Vzdelávanie v € 1 121 755 459 968 269 369 

   tis.Sk 33 794 13 857 8 115 
 PROGRAM 10: Sociálne zabezpe�enie v € 3 563 201 1 648 344 355 175 

   tis.Sk 107 345 49 658 10 700 
 PROGRAM 11: Podporná �innos� a kontrola v € 7 534 422 6 112 727 5 312 488 

   tis.Sk 226 982 184 152 160 044 
 PROGRAMY   CELKOM v € 93 262 464 84 842 495 34 277 999 

   tis.Sk 2 809 625 2 555 965 1 032 659 

 

 PROGRAM 1: Plánovanie a rozvojové projekty

 PROGRAM 2: Bezpe�nos�, právo a poriadok

 PROGRAM 3: Doprava a komunikácie

 PROGRAM 4: Životné prostredie

 PROGRAM 5: Bývanie a ob�ianska vybavenos�

 PROGRAM 6: Marketing a cestovný ruch

 PROGRAM 7: Kultúra

 PROGRAM 8: Šport

 PROGRAM 9: Vzdelávanie

 PROGRAM 10: Sociálne zabezpe�enie

 PROGRAM 11: Podporná �innos� a kontrola

rok 2009 rok 2010 rok 2011
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Program �. 1    PLÁNOVANIE A ROZVOJOVÉ PROJEKTY 
Zámer programu: 
Orgnanizácia a usporiadanie územia, územnoplánovacie dokumetácie, popis a tvorba 
spolo�enského prostredia, rozvoj mesta nadväzne na využitie zdrojov EÚ. 
 
Podprogram �. 1.1. Územný plán a rozvoj 

Zámer podprogramu: 
Vytvára� predpoklady pre územný rozvoj mesta prostredníctvom obstarávania 
územnoplánovacích dokumentácií , územnoplánovacích podkladov a pre celkový ekonomický 
a sociálny rozvoj mesta. 
 

Cie� Ukazovate� Cie�ová  
  hodnota 

Územným plánovaním sústavne • po�et územnoplánovacích dokumentácií, ich min. 5 
a komplexne rieši� usporiadanie a     zmien a doplnkov a územnoplánovacích  
funk�né využívanie územia, ur�ova-     podkladov  
ním zásad a regulatívov územného   
rozvoja vytvára� predpoklady pre   
trvalý súlad všetkých �inností v území   
 
Bežné výdavky 385 049 € 
                   (11 600 tis. Sk) 

� územný plán z rozvoj 331 939 € 
                                                                                                                                                       (10 000 tis. Sk) 
� výstavba 3 319 € 
                                                                                                                                                           (100 tis. Sk) 
���� príprava plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 49 791 € 
                                                                                                                                                         (1 500 tis. Sk) 

Ide o územnoplánovacie podklady súvisiace s aktualizáciou územného plánu hl. mesta 
SR Bratislavy a územnoplánovacie podklady spodrob�ujúce, prehlbujúce a overujúce územný 
plán hl. mesta SR Bratislavy, najmä z h�adiska rozvoja jednotlivých zložiek osídlenia, �alej 
sú to územnoplánovacie dokumentácie zón a ich aktualizácie a územnoplánovacie podklady 
na zonálnej úrovni, riešiace niektoré zo špecifických problémov v území v rámci 
usmer�ovania investi�nej �innosti, ako aj technické práce súvisiace s obstarávaním 
a spracovávaním zmien a doplnkov územného plánu hl. mesta a s obstarávanými 
územnoplánovacími dokumentáciami a podkladmi.  
 
Podprogram �. 1.2. Rozvojové projekty 

Zámer podprogramu: 
Rozvoj mesta v�aka využitiu dostupných zdrojov EÚ. 

Cie� Ukazovate� Cie�ová 
hodnota 

Zabezpe�i�  implementáciu projektov podpo- 
rených z fondov EÚ 

• po�et  implementovaných euro projektov 
    za rok  

 
3 

 
Bežné výdavky 663 878 € 
                   (20 000 tis. Sk) 
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Kapitálové výdavky 1 991 635 € 
                                                                                                                                                      (60 000 tis. Sk) 

 Samotné rekonštruk�né práce, modernizácia a nákup tovarov- zariadení v rámci 
realizácie  investi�ných projektov hl. mesta SR Bratislavy  (spolufinancovaných zo zdrojov 
EÚ, bilaterálnych  programov a grantových schém ministerstiev SR) v oblasti dopravy 
(preferencia elektri�kovej dopravy,...), regenerácia sídiel (rekonštrukcia zóny Medzi jarky), 
odpadového hospodárstva (výstavba kotla, OLO, a.s.), sociálnych vecí a ochrany pamiatok 
(Krízové  centrum, Parkanový  múr) 
 
  
Program �. 2       BEZPE�NOS�, PRÁVO A PORIADOK 
Zámer programu: 
Bezpe�nejšie ulice pre  obyvate�ov a návštevníkov hlavného mesta 

Podprogram: 2.1. Verejný poriadok a bezpe�nos� 

Zámer podprogramu: 
Chránený život, majetok a verejný poriadok  hlavného mesta SR Bratislavy 

Cie� Ukazovate� Cie�ová 
hodnota 

Zníženie výskytu priestupkov na území hl. mesta • Po�et priestupkov na území hl. mesta zníženie o 10 % 

Zvýšenie po�tu policajtov • Po�et policajtov  min.  o 27 

Rozšírenie kamerového systému • Preinvestova� do konca roka 2009 3 452 168 € 
(104 000 tis.Sk) 

 
Bežné výdavky 7 138 352  € 
                                                                                                                          ( 215 050 tis. Sk) 
� Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania           3 105 291 € 
                 (93 550 tis. Sk) 
� Poistné a príspevky do pois�ovní              1 085 441 € 
                  (32 700 tis. Sk) 
� Tovary a služby                1 161 787 € 
                  (35 000 tis. Sk) 
� Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky) 9 958 € 
                     (300 tis. Sk) 
� Sociálny systém  1 467 171 € 

                 (44 200 tis. Sk) 
� Ú�elové prostriedky na zvýšenie stavu policajtov                                     206 798 € 

                  (6 230 tis. Sk) 
� Ú�elové prostriedky na sociálny systém pre predpokladané 
     zvýšenie policajtov 101 905 € 

                   (3 070 tis. Sk) 
Cie�om Sociálneho systému a jeho rozšírením v MsP je dosiahnutie prijímania 

príslušníkov do pracovného pomeru v po�te a so vzdelaním pod�a stanovených požiadaviek, 
ich stabilizácie a motivácie v pracovnom procese. 

V roku 2009, 2010 a 2011 sa uvažuje s nárastom pracovníkov o 20 v priemernom 
prepo�ítanom stave, existujúci stav policajtov je 284 v priemernom prepo�ítanom stave. 

 
Kapitálové výdavky 4 091 151  € 
menovite uvedené v prílohe v tabu�ke �. 32                                                     (123 250 tis. Sk) 
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Podprogram: 2.2. Civilná ochrana 

Zámer podprogramu:  
Údržba a prevádzka CO-krytu v pohotovostnom stave (dvojú�elové využitie krytu) 
   

Cie� Ukazovate� Cie�ová  
  hodnota 

Zabezpe�i� pripravenos� v prípade • odborná  skúška  EPS, elektro, CO 1-krát ro�ne 
mimoriadnych udalostí v zmysle   
správy objektov   
        
Program zah��a bežné  výdavky na elektrickú energiu, vodné a sto�né, materiál, 
údržbu strojovne CO-krytu, revízie EPS, elektro,..                                                    11 618 € 
                                                                                                                                                              (350 tis. Sk) 
                   
 

Program �. 3      DOPRAVA  A KOMUNIKÁCIE 
Zámer programu: 
Udržované komunikácie a dostupná preprava osôb 

Podprogram �. 3.1.: Cestné komunikácie 

Zámer podprogramu: 
Bezpe�né a udržiavané pozemné komunikácie, inžinierske objekty, dopravné zna�enie a 
cestné svetelné signalizácie. 
 

Cie� Ukazovate� Cie�ová  
  hodnota 

Zlepši� kvalitu a zvýši� • D�žka opravených a udržovaných komunikácií 110 km 
bezpe�nos� pozemných komu- • Po�et udržovaných inžinierskych objektov 60 
nikácií, inžinierskych objektov, • Po�et opravovaných svetelne riadených križovatiek 150 
cestnej svetelnej signalizácie • Plocha obnovy dopravného zna�enia 158 970 bm 
 • D�žka údržby komunikácií a inžinierskych objektov  
     v zimnom období 420,4 km 
 • Po�et dokon�ených rozostavaných dopravných  
     stavieb min. 2 
 • Po�et plošín pre imobilné osoby 6 ks 
 • Po�et komunikácií na ktorých sa vykoná obnova  
     asfaltových povrchov min. 5 
 
Podprogram zah��a �innosti na zabezpe�enie kvality a bezpe�nosti cestnej premávky. 

Bežné výdavky 11 850 594 € 
                                                                                                                           (357 011 tis. Sk) 

� údržba komunikácií, prepadov, výtlkov, uli�ných vpustov 
vrátane odvádzania vôd z komunikácií verejnou kanalizáciou 4 481 179 € 
                                                                                                                      (135 000 tis. Sk) 

� údržba inžinierskych objektov (mostov, podchodov, lávok, 
nadchodov, kolektorov, zvodidiel, zábradlí..) vrátane posudkov,  
revízií, geodetických meraní a dynamických skúšok 1 601 275 € 
                                                                                                                                                (48 240 tis. Sk) 

� obnova a údržba dopravného zna�enia (vodorovné dopravné 
     zna�enie, zvislé dopravné zna�enie) 833 167 € 

                                                                                                                                            (25 100 tis. Sk) 
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� údržba cestnej svetelnej signalizácie (CSS) vrátane platieb 
za odber elektrickej energie z CSS 1 092 080 € 
                                                                                                                                                (32 900 tis. Sk) 

� zimná údržba komunikácií (pohotovos�, posyp, pluhovanie, 
odpratávanie snehu, stavanie snehových zábran) 3 186 616 € 
                                                                                                                                               (96 000 tis. Sk) 

� transfer GIB-u na výdavky súvisiace s vybudovaním 
a rekonštrukciou ciest 625 207 € 

                                                                                                                                                       (18 835 tis. Sk) 

� prevádzka dopravy 8 298 € 
                                                                                                                                                           (250 tis. Sk) 
� transfery mestským �astiam na prenesený výkon štátnej správy 

na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie 22 771 € 
                                                                                                                                                     (686 tis. Sk) 

 
Kapitálové výdavky 12 993 096 € 
                                                                                                                           (391 430 tis. Sk) 

� transfer GIB-u na výstavbu a rekonštrukciu dopravných stavieb 12 827 126 € 
menovite uvedené v prílohe - tabu�ka �. 35                                                 (386 430 tis. Sk) 

� nákup plošín pre imobilné osoby v podchodoch 165 970 € 
                                                                                                                                                       (5 000 tis. Sk) 
 

Podprogram �. 3.2.:  Mestská hromadná doprava a integrovaná doprava 

Zámer podprogramu: 
Dostupná preprava obyvate�ov za ich každodennými povinnos�ami a aktivitami 

Cie� Ukazovate� Cie�ová  
  hodnota 

Dosiahnu� pokrytie potrieb ob�anov • Po�et prepravených osôb v MHD 260 mil. osôb 
 mesta službami hromadnej a • Ro�ný dopravný výkon MHD 43 mil. vzkm 
 integrovanej dopravy • Po�et prevádzkovaných autobusov 443 
 • Po�et prevádzkovaných trolejbusov 128 
 • Po�et prevádzkovaných elektri�iek 229 
 • Zvýšenie po�tu cestujúcich v integrovanej doprave o 3% - 5% 
 • Rekonštrukcia elektri�kovej trate v tuneli  do konca roku 2009 
 • Príprava dopravných stavieb minimálne 3 
 • Obstaranie nových k�bových autobusov 100 
 
Podprogram zah��a �innosti na zabezpe�enie dostato�ného pokrytia potrieb ob�anov mesta 
službami hromadnej a integrovanej dopravy. 
 
Bežné výdavky 56 909 646 € 
                                                                                                                         (1 718 460 tis. Sk) 

� transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. 56 429 662 € 
                                                                                                                                                  (1 700 000 tis. Sk) 
� transfer Železniciam SR, Slovak Lines v súvislosti s integrovanou 

dopravou 265 551 € 
                                                                                                                                                  (8 000 tis. Sk) 

� transfer Bratislavskej integrovanej doprave, s r.o. 214 433 € 
                                                                                                                                                       (6 460 tis. Sk) 
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Kapitálové výdavky 43 603 532 € 
                                                                                                                         (1 313 600 tis. Sk) 

� transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.  35 305 052 € 
menovite uvedené v prílohe - tabu�ka �. 33                                                     (1 063 600 tis. Sk) 

� príprava a realizácia nosného dopravného systému 8 298 480 € 
                                                                                                                                                   (250 000 tis. Sk) 
 

Program �. 4       ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE 
Zámer programu: 
Zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvate�ov a návštevníkov mesta 
 
Podprogram �. 4.1.:  Odpadové hospodárstvo 

Zámer podprogramu: 
Ú�inný systém zberu, prepravy a zneškod�ovania komunálneho a drobného stavebného  
odpadu v meste s dôrazom na životné prostredie 
 

Cie� Ukazovate� Cie�ová  
  hodnota 

Zabezpe�i� efektívnu likvidáciu • Objem zvezeného a zneškodneného odpadu  
komunálneho, a drobného stavebné-     v spa�ovni cca 110 000 t 
ho odpadu • Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného  
     odpadu      cca   24 400 t 
Zabezpe�i� ochranu životného • Objem separovaného zberu odpadu      cca   13 800 t 
prostredia formou separovaného • Po�et kontajnerov na separovaný zber 1300 ks 
zberu   
 
Podprogram zah��a �innosti na zabezpe�enie zberu, prepravy a likvidácie odpadu na území 
mesta. 
 
Bežné výdavky 29 562 007 € 
                                                                                                                          (890 585 tis. Sk) 
� nakladanie s odpadmi vzniknutými pri �istení komunikácií, 

mostov, podchodov, údržbe dopravnej a cestnej zelene 1 542 688 € 
                                                                                                                                                (46 475 tis. Sk) 

� zber, preprava a zneškod�ovanie odpadov vykonávaných 
spolo�nos�ou Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 24 900 750 € 
                                                                                                                                              (750 160 tis. Sk) 

� transfery mestským �astiam na zber, prepravu a zneškod�ovanie 
komunálnych a drobných stavebných odpadov 2 914 426 € 
                                                                                                                                                (87 800 tis. Sk) 

� nákup kontajnerov na zabezpe�ovanie separovaného zberu 204 143 € 
                                                                                                                                                        (6 150 tis. Sk) 
 

Podprogram �. 4.2.: Prostredie pre život  

Zámer podprogramu: 
Udržiavané komunikácie, chodníky, zele�, lesopark, verejné priestranstvá s dôrazom na 
ochranu životného prostredia. 
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Cie� Ukazovate� Cie�ová  
  hodnota 

Zabezpe�i� pravidelnú údržbu a • D�žka �istených komunikácií 440 km 
�istenie komunikácií , inžinierskych • Po�et pravidelne �istených zastávok MHD 240 
objektov, verejných priestranstiev • Po�et pravidelne �istených inžinierskych objektov 60 
Zabezpe�i�  starostlivos� o verejnú • Plocha udržiavanej cestnej zelene 224,7 ha 
a cestnú zele� • Plocha údržby zelených plôch  179 ha 
Vybudova� rekrea�no-športové • Po�et vybudovaných areálov 2 
oddychové zóny   
Zabezpe�i� revitalizáciu lesoparku • Objem finan�ných prostriedkov na revitalizáciu 929 430 € 
      lesoparku (28 000 tis. Sk) 
Zabezpe�i� veterinárne služby • Medziro�ná zmena po�tu odchytených a umiestne-  
na území mesta     ných zvierat 12 % 
 
Podprogram zah��a �innosti spojené so zabezpe�ovaním letného �istenia komunikácií, 
inžinierskych objektov, verejných priestranstiev, údržby dopravnej a mestskej zelene, 
lesoparku, ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia, a veterinárnych služieb. 
 
Bežné výdavky 7 726 880 € 
                                                                                                                          (232 780 tis. Sk) 

� letné �istenie komunikácií, inžinierskych objektov (strojné spla- 
chovanie, ru�né zametanie križovatiek parkovísk, chodníkov, pod- 
chodov, �istenie rigólov, priekop, odtokových ž�abov, krajníc ...) 5 164 974 € 

                                                                                                                                                    (155 600 tis. Sk) 
� pravidelná údržba dopravnej a verejnej zelene (kosenie, orezávanie, 

vyhrabávanie, údržba kríkových skupín a výrub stromov pri komu- 
nikáciách a na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta) 1 516 962 € 
                                                                                                                                               (45 700 tis. Sk) 

� veterinárna asanácia , prevádzka útulku na Rebarborovej ul. 74 354 € 
                                                                                                                                                        (2 240 tis. Sk) 
� transfer Mestským lesom na zabezpe�enie nákladov spojených 

s údržbou lesoparku 929 430 € 
                                                                                                                                                 (28 000 tis. Sk) 

� transfer mestským �astiam na prenesený výkon štátnej správy 
na úseku ochrany životného prostredia 41 160 € 
                                                                                                                                                   (1 240 tis. Sk) 
 

Kapitálové výdavky 4 247 029  € 
                                                                                                                            (127 946 tis. Sk) 

� transfer Mestským lesom na vybudovanie oddychovej zóny 
     Ka�ín a Kamzík 132 777 € 
                                                                                                                                                        (4 000 tis. Sk) 
� vybudovanie rekrea�no-športového areálu medzi Ve�kým a 
     malým Draždiakom 2 987 452 € 
                                                                                                                                                     (90 000 tis. Sk) 

� vybudovanie par�íku Mudro�ová – Strelecká 121 390 € 
                                                                                                                                                       (3 657 tis. Sk) 
� parkové úpravy – vybudovanie oddychových zón  

na Ružinovskej-Tomášikovej, Dlhých dieloch a Belopotockého ul. 1 005 411 € 
                                                                                                                                                (30 289 tis. Sk) 
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Program �. 5:  BÝVANIE A OB�IANSKA VYBAVENOS� 
Zámer programu: 
Služby hlavného mesta  pre obyvate�ov Bratislavy. 
 
Podprogram:  5.1.  Bytové a nebytové priestory v obytných domoch 

Zámer podprogramu:   
Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

Cie� Ukazovate� Cie�ová  
  hodnota 

Zabezpe�i� evidenciu bytových a • po�et spravovaných bytov v priamej správe 230 
nebytových priestorov vo vlastníct- • po�et spravovaných bytov mandatármi 770 
ve mesta • po�et spravovaných nebytových priestorov 140 
 
Bežné výdavky 1 925 580 € 
                                                                                                                             (58 010 tis. Sk) 

� na správu a obnovu bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a 
polyfunk�ných domov, vrátane zákonom ur�enej údržby                                  547 700 €                                   

                                                                                                                                         (16 500 tis. Sk) 
� náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a neby- 

tových riestorov a prevod vlastníctva  bytov a nebytových priestorov              199 164 € 
                       (6 000 tis. Sk) 

� na správu nebytových objektov                                                                               804 521 € 
                                                                                                                                                        (24 237 tis. Sk) 
 

� rekrea�né zariadenia                                                                                             14 937 € 
                                                                                                                                                          (450 tis. Sk) 

� transfer mestský �astiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku 
územného plánovania a stavebného poriadku  359 258 € 
                                                                                                                                                  (10 823 tis. Sk) 
 

Podprogram: 5.2. Výstavba nájomných bytov 

Zámer podprogramu: 
Bývanie pre sociálne slabšie rodiny. 
 

Cie� Ukazovate� Cie�ová  
  hodnota 

Zabezpe�i� výstavbu nájomných  • po�et bytových jednotiek 142 b.j. 
bytov   
 
Kapitálové výdavky 1 393 645  € 
                                                                                                                            (42 000 tis. Sk) 

� výstavba združených nájomných bytov (52 b.j.) Pri kríži 1 327 257 € 
                                                                                                                                               (40 000 tis. Sk) 

� výstavba nájomných bytov (90 b.j.) Pri Kríži 66 388 € 
                                                                                                                                                      (2 000 tis. Sk) 
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Podprogram:  5.3.  Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

Zámer podprogramu: 
Dôstojné miesto pre posledný odpo�inok obyvate�ov hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

Cie� Ukazovate� Cie�ová  
  hodnota 

Zabezpe�i� kvalitné cintorínske • celkový po�et udržiavaných hrobových miest 71 306 
služby • celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch 74,9 ha 
 

Bežné výdavky spojené so správou cintorínov 4 112 727  € 
                                                                                                                            (123 900 tis. Sk) 

Kapitálové výdavky 730 267  € 
                                                                                                                            (22 000 tis. Sk) 

� pokra�ovanie komplexnej rekonštrukcie hornej a dolnej budovy 
Krematória 398 327 € 
                                                                                                                                                (12 000 tis. Sk) 

� rozšírenie cintorína v Podunajských Biskupiciach 165 970 € 
                                                                                                                                                        (5 000 tis. Sk) 

� rozšírenie hrobových miest na cintoríne v Petržalke 165 970 € 
                                                                                                                                                        (5 000 tis. Sk) 

 
Podprogram:  5.4.  Verejné osvetlenie 

Zámer podprogramu: 
Osvetlené a bezpe�né mesto 

Cie� Ukazovate� Cie�ová  
  hodnota 

Zabezpe�i� pravidelnú údržbu  • po�et svetelných bodov 47 890 
verejného osvetlenia • nátery stožiarov 1 000 ks 
Rekonštruova� a modernizova� • inštalovanie osvetlenia priechodov pre chodcov 2 
verejné osvetlenie • kabelizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia 80 svetel.bodov 
 
Bežné výdavky 5 875 324  € 
                                                                                                                            (177 000 tis. Sk) 

� údržba a opravy verejného osvetlenia (VO) vrátane výdavkov 
     za elektrickú energiu VO 5 875 324 € 
                                                                                                                                                    (177 000 tis. Sk) 

Kapitálové výdavky 212 441  € 
                                                                                                                            (  6 400 tis. Sk) 

� rekonštrukcia VO 66 388 € 
                                                                                                                                                         (2 000 tis. Sk) 
� inštalovanie osvetlenia priechodov pre chodcov 99 582 € 
                                                                                                                                                         (3 000 tis. Sk) 
� prekládky stožiarov VO pri úpravách komunikácií 33 194 € 
                                                                                                                                                         (1 000 tis. Sk) 
� iluminácia Primaciálneho námestia 13 278 € 
                                                                                                                                                           (400 tis. Sk) 
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Program �. 6:     MARKETING A CESTOVNÝ RUCH 
Zámer programu: 
Bratislava – hlavné mesto SR Bratislavy komunikujúca a otvorená pre obyvate�ov iných 
slovenských miest a regiónov, pre turistov, businessmanov a investorov. 
 
Podprogram: 6.1. Propagácia a prezentácia hlavného mesta 

Zámer podprogramu: 
Spektrum informa�ných, propaga�ných a prezenta�ných produktov prezentujúcich Bratislavu 
na Slovensku a v zahrani�í. 
 

Cie� Ukazovate� Cie�ová  
  hodnota 

Zabezpe�i� aktívnu ú�as� mesta • po�et  �lenstiev mesta v medzinárodných   
v medzinárodných organizáciách     organizáciách 2 
Realizova� propagáciu Bratislavy  • po�et samostatných prezentácií 3 
na výstavách a ve�trhoch • po�et prezentácií v spolupráci so SACR, ECM 10 
 • obstaranie ve�tržného stánku 1 
Využíva� na propagáciu mesta a • po�et nainštalovaných infopointov 9 
šírenie informácií infopointy   
Vytvori� spektrum propaga�ných a • po�et vydaných propaga�ných a informa�ných   
prezenta�ných materiálov     materiálov v spolupráci s BKIS min. 20 
Udržiava� aktuálnos� a kvalitu • obháji� prvenstvo v sú�aži Zlatý erb áno 
internetovej stránky samosprávy   
hlavného mesta SR Bratislavy   
Budova� dobrý imidž Bratislavy a • mesa�ný náklad �asopisu 7000 ks 
prináša� informácie zo všetkých    
kultúrnych inštitúcií, ktoré sú hos�a-   
mi v hlavnom meste prostredníct-   
vom �asopisu TWIN CITY    
 
Bežné výdavky 1 419 040  € 
                                                                                                                            ( 42 750 tis. Sk) 

���� výdavky oddelenia marketingu na informa�né, propaga�né, reklamné, 
prezenta�né výstupy mesta, propaga�né predmety, inzercia, mediálne  
výstupy, tlmo�nícke a prekladate�ské služby a propagácia mesta 
na výstavách a ve�trhoch 1 161 787 € 
                                                                                                                                                (35 000 tis. Sk) 

���� výdavky cestovného ruchu na propaga�né materiály ur�ené na  
     reprezentáciu mesta pre turistov a návštevníkov mesta (mapy, 
     sprievodcovia, turistické publikácie, produktové materiály- 
     bulletiny, sklada�ky, ú�as� mesta na domácich a medzinárodných 
     workschopoch, ve�trhoch a výstavách, ... 132 776 € 
                                                                                                                                                        (4 000 tis. Sk) 
���� výdavky oddelenia zahrani�ných vz�ahov a protokolu – zahrani�né 
�lenské príspevky 33 194 € 
                                                                                                                                                   (1 000 tis. Sk) 

���� príprava na vydanie pä�zväzkovej vedeckej monografie – Dejiny 
Bratislavy v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave 24 895 € 
                                                                                                                                                     (750 tis. Sk) 

���� výdavky spojené so zriadaním kancelárie pre Bratislavu v Brusseli 66 388 € 
                                                                                                                                                        (2 000 tis. Sk) 
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Kapitálové výdavky súvisiace s obstaraním ve�tržného stánku  265 551 € 
na medzinárodné ve�trhy s ú�a�ou hlavného mesta                                             ( 8 000 tis. Sk) 

 
Podprogram:  6.2. Mestská televízia                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                        

Zámer podprogramu:   
Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v hlavnom  meste 

Cie� Ukazovate� Cie�ová  
  hodnota 

Zabezpe�i� informovanos� obyva- • po�et dní vysielania denne 
te�ov prostredníctvom relácií vy-   
sielaných v mestskej televízii   
 
 Bežné výdavky 331 939  € 
                                                                                                                            ( 10 000 tis. Sk) 

 Aktivita zabezpe�uje informovanos� obyvate�ov prostredníctvom relácií vysielaných 
v mestskej televízii.  
     

Program �. 7:      KULTÚRA  
Zámer programu: 
Rozsiahly výber  kultúrnych aktivít pre ob�anov a návštevníkov hlavného mesta 
   
Podprogram:  7.1.  Podpora kultúrnych podujatí  

Zámer podprogramu:   
Vyvážený kultúrny rozvoj a podpora záujmových a umeleckých združení 

Cie� Ukazovate� Cie�ová  
  hodnota 

Zabezpe�i� kultúrne podujatia • po�et kultúrnych podujatí 8 
v rámci mesta • objem finan�ných prostriedkov na podporu umelec-  
     kých aktivít max.  99 582 € 
 

 Aktivita zah��a �innosti na zabezpe�enie kultúrnych podujatí (Dni starej hudby, 
medzinárodná klavírna sú�až J.N.Hummela + koncerty, Viano�né programy a projekt 
Viano�né mosty, Kultúrne leto,...)  a športových  (Medzinárodné hry žiakov  Atény, Grécko, 
turnaj  4 hlavných miest – Bratislava-Viede�-�ub�ana-Budapeš�,...) 
 
Bežné výdavky  275 510 € 
                                                                                                                            ( 8 300 tis. Sk) 

� zabezpe�ovanie kultúrnych podujatí 175 928 € 
                                                                                                                                                        (5 300 tis. Sk)  
� granty na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu 99 582 € 
                                                                                                                                                        (3 000 tis. Sk) 
 
 
Podprogram:  7.2.  Organizácia kultúrnych aktivít  

Zámer podprogramu:   
Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta. 
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Cie� Ukazovate� Cie�ová  
  hodnota 

Zabezpe�i�  žánrovú pestros� a kva- • po�et programových žánrov 11 
litne vyváženú ponuku kultúrnych  • po�et profesionálnych telies zapojených do organi-  
aktivít     zovaných kultúrnych aktivít 35 
Zabezpe�i� rozšírenie poskytovania • elektronizácia-internetizácia knižnice 2 % zvýšenie 
knižni�ných služieb  návštevnosti na 
  internete 
Zabezpe�i� dostavbu  DPOH • výška finan�ných prostriedkov 1 142 302 € 
a jeho sprevádzkovanie  (34 413 tis.Sk) 
 
 Aktivita zah��a �innosti na zabezpe�enie kultúrnych podujatí (Novoro�ný koncert – 
Bratislava 2009, Kultúrne leto a Hradné slávnosti, celoro�né zabezpe�enie významných 
podujatí hl. mesta SR Bratislavy, výstavy, knižni�né služby...). 
Bežné výdavky   4 574 553 € 
                                                                                                                           ( 137 813 tis. Sk) 

� transfer Mestskej knižnici 788 356 € 
                                                                                                                                                       (23 750 tis. Sk) 
� transfer Galérii mesta Bratislavy 592 511 € 
                                                                                                                                                       (17 850 tis. Sk) 
� transfer Mestskému múzeu 756 821 € 
                                                                                                                                                       (22 800 tis. Sk) 
� transfer Bratislavskému kultúrnemu a informa�nému stredisku 1 692 890 € 
                                                                                                                                                       (51 000 tis. Sk) 
� náklady na sprevádzkovanie objektu budovy Divadla 

P. O. Hviezdoslava 743 975 € 
                                                                                                                                                (22 413 tis. Sk) 

 
Kapitálové výdavky  1 197 969 € 
                                                                                                                            (36 090 tis. Sk) 
� transfer Mestskej knižnici (menovite uvedené v prílohe – tabu�ka �.39) 22 240 € 
                                                                                                                                                          (670 tis. Sk) 
� transfer Galérii mesta Bratislavy (menovite uvedené v prílohe – tabu�ka �.39) 159 331 € 
                                                                                                                                                         (4 800 tis. Sk) 
� transfer Mestskému múzeu (menovite uvedené v prílohe – tabu�ka �.39) 120 162 € 
                                                                                                                                                        (3 620 tis. Sk) 
� transfer Bratislavskému kultúrnemu a informa�nému stredisku 497 909 € 
       (menovite uvedené v prílohe – tabu�ka �.39)                                                                  (15 000 tis. Sk) 
� dostavba Divadla P. O. Hviezdoslava 398 327 € 

(menovite uvedené v prílohe – tabu�ka �. 36)                                                              (12 000 tis. Sk) 
 

Podprogram:  7.3.  Pamiatková starostlivos�  

Zámer podprogramu:   
Zachované kultúrne dedi�stvo na území mesta Bratislavy. 

Cie� Ukazovate� Cie�ová  
  hodnota 

Zabezpe�i� rekonštrukciu kultúrnych • po�et rekonštruovaných pamiatkových objektov 3 
pamiatok a pamätihodností hlavného   
mesta   
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Bežné výdavky 1 235 810  € 
                                                                                                                           ( 37 230 tis. Sk) 

� transfer Pamingu na podpornú �innos� pri zabezpe�ovaní 
pamiatkovej starostlivosti 1 070 504 € 
                                                                                                                                                (32 250 tis. Sk) 

� transfer Mestskému ústavu ochrany pamiatok na podpornú 
�innos� 165 306 € 
                                                                                                                                                 (4 980 tis. Sk) 

Kapitálové výdavky 5 692 691  € 
menovite uvedené v prílohe - tabu�ka �. 39, str. 8 – 10                                    (171 498 tis. Sk) 

  
Podprogram:  7.4.  Zoologická záhrada 

Zámer podprogramu:   
Podpori� záujem návštevníkov a širokej verejnosti o záchranu ohrozených druhov  
živo�íchov. 

Cie� Ukazovate� Cie�ová  
  hodnota 

Zabezpe�i� dobudovanie zariadenia • termín dokon�enia  2009 
pre �udoopy   
 
Bežné výdavky 1 211 578  € 
                                                                                                                            (36 500 tis. Sk) 

Kapitálové výdavky 1 664 675 € 
menovite uvedené v prílohe - tabu�ka �. 39, str. 4                                              (50 150 tis. Sk) 

 
                                                                                                                                                                                                                    

Program �. 8:      ŠPORT 

Zámer programu: 
Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých. 

Cie� Ukazovate� Cie�ová  
  hodnota 

Zabezpe�i� široké spektrum športo- • po�et prevádzkovaných zariadení 10 
vých podujatí pre deti, mládež a  • zvýši� po�et prevádzkových hodín  min. o 1 % 
dospelých   
Rekonštrukcia zimného štadióna • termín dokon�enia 2011 
O. Nepelu a realizácia vyvolaných   
investícií   
 
Bežné výdavky 1 796 953  € 
                                                                                                                            (54 135 tis. Sk) 

� transfer STARZ-u na podpornú �innos� pri zabezpe�ovaní 
rozvoja športových aktivít 1 790 314 € 
                                                                                                                                               (53 935 tis. Sk) 

� príspevok na športové aktivity (podiel na prenájme  
tréningovej haly basketbalistom) 6 639 € 
                                                                                                                                                     (200 tis. Sk) 
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Kapitálové výdavky 2 958 906 € 
                                                                                                                           (89 140 tis. Sk) 

� transfer STARZ-u (menovite uvedené v tabu�ke �. 39, str. 7) 1 896 701 € 
                                                                                                                                                     (57 140 tis. Sk) 
� realizácia vyvolaných investícií v súvislosti s rekonštrukciou Zimného 

štadióna O. Nepelu (samotná rekonštrukcia objektu štadióna s 
s rozpo�tovým nákladom 40 575 649 € (1 222 382 tis. Sk) bude finan- 
covaná štátnym rozpo�tom SR z osobitných zdrojov) 1 062 205 € 

                                                                                                                                                     (32 000 tis. Sk) 
 
 
Program �. 9:     VZDELÁVANIE 

Zámer programu: 

Školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí, žiakov 
a študentov. 
 
Bežné výdavky 26 057 226  € 
                                                                                                                            (785 000 tis. Sk) 

� transfer mestským �astiam na prenesený výkon štátnej správy 
na úseku školstva 25 891 257 € 
                                                                                                                                             (780 000 tis. Sk) 

� obnova fasády budovy gymnázia sv. Uršule 165 970 € 
                                                                                                                                                       (5 000 tis. Sk) 
 
Podprogram:  9.1.  Centrá vo�ného �asu 

Zámer podprogramu: 
Kvalitné vo�no-�asové aktivity pre deti a mládež. 

Cie� Ukazovate� Cie�ová  
  hodnota 

Zabezpe�i� poskytovanie vo�no- • zvýši� po�et vzdelávacích a informatívnych aktivít min. o 10 % 
�asových aktivít na prevenciu a   
ochranu detí a mládeže pred nega-   
tívnymi spolo�enskými javmi   
   

 
Aktivita má poskytova� kvalitné a zaujímavé doplnkové služby pri realizovaní vo�no – 
�asových aktivít. 
 
Bežné výdavky spojené s �innos�ou centier vo�ného �asu 1 094 038  € 
menovite uvedené v prílohe - tabu�ka �.15 a 20-21                                          (32 959 tis. Sk) 

� výdavky spojené s �innos�ou centier vo�ného �asu 1 084 080 € 
                                                                                                                                                     (32 659 tis. Sk) 

� transfer na prácu s talentovanou mládežou, De� u�ite�ov 9 958 € 
                                                                                                                                                          (300 tis. Sk) 
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Podprogram:  9.2. Základné umelecké školy 

Zámer podprogramu: 
Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách 

Cie� Ukazovate� Cie�ová  
  hodnota 

Zabezpe�i� kvalitný vzdelávací • po�et základných umeleckých škôl (ZUŠ) 12 
proces • po�et žiakov navštevujúcich ZUŠ 9 139 
 • percento zvýšenia výdavkov na 1 žiaka oproti  
     minulému roku o 5 % 
 
Bežné výdavky spojené s �innos�ou základných umeleckých škôl 6 169 887  € 
menovite uvedené v prílohe  - tabu�ka �. 15 – 20                                              (185 874 tis. Sk) 

Kapitálové výdavky 1 121 755  € 
                                                                                                                            (33 794 tis. Sk) 

� obstaranie výpo�tovej techniky, hudobných nástrojov, interiérového 
vybavenia 125 473 € 
 menovite uvedené v prílohe - tabu�ka �. 40                                                       (3 780 tis. Sk) 

� rekonštrukcie a modernizácie objektov základných umeleckých škôl 996 282 € 
       menovite uvedené v prílohe - tabu�ka �. 40                                                  (30 014 tis. Sk) 
 
Podprogram:  9.3. Neštátne školské zariadenia 

Zámer podprogramu: 
Podpora na výchovu a vzdelávanie v neštátnych základných umeleckých školách a školských 
zariadeniach detí a mládeže. 

Cie� Ukazovate� Cie�ová  
  hodnota 

Zabezpe�i� výchovné a vzdelávacie • príspevok na mzdy a prevádzku neštátnych škôl a  
služby a dostupné stravovanie     školských zariadení minimálne 90 % 
     z objemu finan�ných prostriedkov vypo�ítaných  
      pod�a Nariadenia vlády SR  
   
 
Bežné výdavky spojené s �innos�ou neštátnych škôl s školských zariadení 3 983 270  € 
                                                                                                                           (120 000 tis. Sk) 

 
 
 
Program �. 10:     SOCIÁLNE ZABEZPE�ENIE 

Zámer programu: 

Starostlivos� o seniorov, o ob�anov odkázaných na zabezpe�enie nevyhnutných životných 
úkonov, o �udí bez domova a o ob�anov v hmotnej a sociálnej núdzi. 

Cie� Ukazovate� Cie�ová  
  hodnota 

Zabezpe�i� komplexnú starostlivos� • priemerný po�et seniorov v domovoch a v domo-  
dôchodcov v domovoch dôchodcov,     voch-penziónoch, ktorých zria�ovate�om je hlavné  
v domovoch-penziónoch pre dôchod     mesto 1 036 
cov a zvýši� kvalitu ich života • zvýšenie priemerných mesa�ných nákladov na  min. o 5 % 
     1 ob�ana oproti roku 2008  
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Cie� Ukazovate� Cie�ová  
  hodnota 

Poskytnú� opatrovate�skú službu  • priemerný ro�ný stav umiestnených ob�anov 260 
ob�anom, ktorí pre nepriaznivý zdra   
votný stav potrebujú pomoc pri za-   
bezpe�ovaní nevyhnutných život-   
ných úkonov   
Ubytovne pre vybrané skupiny oby- • po�et obyvate�ov ubytovne Fortuna a Kop�any 583 
vate�ov Bratislavy v hmotnej sociál- • poskytovanie služieb pre bezdomovcov 3 útulky 
nej núdzi a pre �udí bez domova  1 stredisko osob- 
  nej hygieny 
 
Bežné výdavky 9 440 682 € 
                                                                                                                                                    (284 410 tis. Sk)  
� spojené s �innos�ou domovov dôchodcov a domovov 
     penziónov pre dôchodcov – menovite uvedené v prílohe  
     (tabu�ka �. 22- 26) 7 982 805  € 
                                                                                                                           (240 490 tis. Sk) 

� výdavky spojené s �innos�ou zariadení sociálnych služieb 852 088 € 
     menovite uvedené v prílohe (tabu�ka �. 26-27)                                             (25 670 tis. Sk) 

� bežný transfer mestským �astiam na prenesený výkon štátnej 
správy na úseku sociálnom 431 521 € 
                                                                                                                                                 (13 000 tis. Sk) 

� dotácia Komunitnej nadácii 33 194 € 
                                                                                                                                                        (1 000 tis. Sk) 

� práca s mládežou – vo�no�asové aktivity detí a mládeže 136 095 € 
                                                                                                                                                        (4 100 tis. Sk) 

���� zdravé mesto 4 979 € 
                                                                                                                                                           (150 tis. Sk) 
 
Kapitálové výdavky 3 563 201  € 
menovite uvedené v prílohe - tabu�ka �. 41                                                      (107 345 tis. Sk) 

� rekonštrukcia a modernizácia domovov dôchodcov a domovov 
penziónov pre dôchodcov 3 423 787 € 
                                                                                                                                               (103 145 tis. Sk) 

� rekonštrukcie a modernizácie zariadení sociálnych služieb 139 414 € 
                                                                                                                                                        (4 200 tis. Sk) 

 
 
Program �. 11:     PODPORNÁ �INNOS� A KONTROLA 

Zámer programu: 
Funk�ný chod Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy vrátane kontroly a plnenie záväzkov 
mesta vyplývajúcich z dlhovej služby. 
 
       Program �. 11 zah��a režijné výdavky na zabezpe�enie �innosti jednotlivých aktivít 
zahrnutých v programoch 1-10, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 
poistné a príspevok do pois�ovní, tovary a služby (energie, voda, komunikácie, materiál 
rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie 
úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi. 
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Podprogram 11.1 Podporná �innos� – správa obce 

Zámer podprogramu: 

Administratíva podporujúca plnenie programov 
Tento podprogram zah��a zabezpe�enie ucelenej administratívnej agendy magistrátu 
(vnútorná správa, oddelenie �udských zdrojov, informatika, nakladanie s majetkom mesta 
a splátky úrokov z úveru). 
Bežné výdavky 24 703 612 € 
                                                                                                                                                    (744 221 tis. Sk)  

� vnútorná správa (vrátane poslancov mestského zastupite�stva)                   4 019 784 € 
                                                                                                                                           (  121 100 tis. Sk) 

� informa�ný systém mesta                                                                                431 521 € 
                                                                                                                                               (13 000 tis. Sk) 

� nakladanie s majetkom mesta                                                                          215 761 € 
                                                                                                                                              (6 500 tis. Sk)   

� úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky ( Vkus, Rehos, 
      Vingast)                                                                                                             59 948 € 

                                                                                                                                         (1 806 tis. Sk) 

� práca a mzdy  (vrátane mestského zastupite�stva)                                      11 034 986 € 
                                                                                                                            (332 440 tis. Sk) 

� splácanie úrokov z úveru                                                                               8 045 376 €     
                                                                                                                                                     (242 375 tis. Sk) 

� da� z úrokov a poplatky bankám                                                                      896 236 € 
                                                                                                                                                      (27 000 tis. Sk) 

 
Kapitálové výdavky   7 534 422 € 
(menovite uvedené v tabu�ke �. 31)                                                                   (226 982 tis. Sk) 

� vnútorná správa                                                                                                978 557 € 
                                                                                                                                              (29 480 tis. Sk) 

� informa�ný systém mesta 763 460 € 
                                                                                                                                               (23 000 tis. Sk) 

� nakladanie s majetkom mesta                                                                        5 792 405 € 
                                                                                                                                             (174 502 tis. Sk)   

 
Podprogram 11.2 Kontrola  

Zámer podprogramu: 
Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plni� záväzky 

Cie� Ukazovate� Cie�ová  
  hodnota 

Zabezpe�i� nezávislú kontrolu 
hospodárenia a vedenia ú�tovníctva 
mesta 

• zrealizovanie kontroly audítorom 
 

najmenej 1x za rok 

Zabezpe�i� vedenie ú�tovníctva 
v súlade so zákonom o ú�tovníctve 

• správa nezávislého audítora návrh na 
schválenie ro�nej 
ú�tovnej závierky 

Zabezpe�i� monitorovanie plnenia • informácia o rozpo�tovom hospodárení na každé riadne 
rozpo�tu  rokovanie MsZ 
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Výdavkové finan�né operácie 

Výdavky kapitoly dlhovej služby sa rozpo�tujú v jednotlivých rokoch 2009-2011           
na úrovni 5 000 000 € (150 630 tis. Sk). 
 
 
Mimorozpo�tové fondy 

Sú�as�ou rozpo�tu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2009 je aj návrh tvorby 
a použitia mimorozpo�tových pe�ažných fondov hlavného mesta – tabu�ka �. 7. 

Navrhuje sa zruši� Fond cestného hospodárstva s nulovým zostatkom. Tento fond sa 
tvoril z výnosov cestnej dane. Nako�ko v rámci fiškálnej decentralizácie sa stal od roku 2005 
výnos dane z motorových vozidiel (predtým cestná da�) vlastným príjmom vyššieho 
územného celku, fond stratil svoje opodstatnenie. 


