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Úvodné slovo 

 Predkladaná Výročná správa obsahuje štandardnú štruktúru informácií o hospodárení. 

Poskytuje pravdivý pohľad o ekonomickej a bežnej činnosti. Zároveň zhodnocuje prehľad 

dosiahnutých výsledkov mestskej časti Bratislava – Devín za rok 2017. 

 Hlavným cieľom mestskej časti bolo vychádzať v ústrety požiadavkám občanov 

a podnikateľským subjektom, ktoré majú sídlo v mestskej časti. Hlavným poslaním mestskej 

časti je, aby bola predovšetkým miestom pre pokojné prímestské bývanie pre všetkých občanov. 

 

1 Základná charakteristika účtovnej jednotky 

 

 Devín je jednou zo 17 - tich mestských častí Hlavného mesta SR Bratislavy. Pričlenený 

bol k Bratislave 1. apríla 1946 na základe Uznesenia zboru povereníkov zo dňa 21.decembra 

1945. Spolu s Devínom sa Bratislava týmto uznesením rozšírila aj o Vajnory, Raču, Petržalku, 

Prievoz, Lamač a Dúbravku. 

 Mestská časť Bratislava - Devín je zriadená zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave. 

 Mestská časť hospodári s jej zverenými prostriedkami v zmysle platných právnych 

predpisov, rozpočet sa vypracováva a schvaľuje v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení noviel a doplnkov novelizovaný zákonom č. 426/2013 

Z.z.  

 

1.1  Identifikačné údaje : 

 

Názov:    Mestská časť Bratislava - Devín 

Adresa:  Kremeľská 39   

IČO:    00603422 

DIČ:    2020919142 

Právna forma :  právnická osoba  

Kontakt:  02 / 6020 2511, 6020 2521 

   starostka@devin.sk 

mailto:podatelna@zemianskekostolany.sk
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1.2  Právomoci a kompetencie 

 

Okrem úloh samosprávy plní mestská časť aj niektoré prenesené úlohy štátnej správy. Podľa § 

4 ods. 1 až 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 29 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, mestská časť najmä: 

 

 vykonáva úlohy súvisiace s riadnym hospodárením a hnuteľným a nehnuteľným 

majetkom hlavného mesta zvereným jej do správy 

 zostavuje a schvaľuje rozpočet mestskej časti a záverečný účet a prezentuje ho na 

úradnej tabuli a na webovej stránke a prerokováva ho na Miestnom zastupiteľstve, ktoré 

je verejné, 

 rozhoduje o zavedení alebo zrušení miestnej verejnej dávky a miestneho poplatku, 

určuje ich náležitosti a vykonáva ich správu; vykonáva správu daní určených 

osobitnými predpismi, 

 usmerňuje ekonomickú činnosť v mestskej časti, na ten účel pri rešpektovaní 

celomestských záujmov vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti a k začatiu 

podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb v mestskej časti, zaujíma 

stanoviská k zámerom ich činnosti a vydáva záväzné stanoviská k využitiu miestnych 

zdrojov, 

 vykonáva správu, údržbu a výstavbu miestnych komunikácií III. a IV. triedy (ulice, 

cestičky, chodníky, samostatné cyklistické cestičky, samostatné chodníky, schody) 

vrátane k nim patriacej cestnej zelene, stromoradia, ako aj správu a údržbu verejných 

priestranstiev, 

 vykonáva správu a údržbu historických pamiatok a stavieb miestneho významu 

zverených do správy mestskej časti, ako aj výstavbu, správu a údržbu kultúrnych, 

športových a ďalších zariadení, ktoré nie sú podľa ods. 1 písm. f) určené mestským 

zastupiteľstvom do pôsobnosti samosprávy hlavného mesta, 

 zabezpečuje čistenie miestnych komunikácií III. a IV. triedy, správu a údržbu verejnej 

zelene, a iné verejnoprospešné služby 

 utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mestskej 

časti, chráni životné prostredie a utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú 

umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, 

 zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje príspevkové organizácie, zariadenia a iné 

právnické osoby mestskej časti podľa osobitných predpisov, 
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 organizuje hlasovanie obyvateľov mestskej časti o dôležitých otázkach života a rozvoja 

mestskej časti a zvoláva verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti, 

 určuje štruktúru svojich orgánov a zamestnáva pracovníkov, 

 zabezpečuje miestne záležitosti verejného poriadku a ochrany pred požiarmi v mestskej 

časti, zodpovedá za plnenie úloh civilnej ochrane na území mestskej časti, 

 vedie kroniku mestskej časti, 

 osvedčovanie podpisov a listín 

 zabezpečuje činnosť ohlasovne pobytu 

1.3  Oblasť všeobecnej správy 

 

Starostka   

Ing. Ľubica Kolková 

 

Prednostka: 

Ing. Lenka Satinová 

 

Miestne zastupiteľstvo: 

Elena Cenká 

Ing. Štefan Kilársky 

Mgr. Rastislav Kunst 

Bc. Igor Prieložný 

Michal Nemec 

Ing. Katarína Šulovská 

Ing. Peter Distler 

 

Komisie miestneho zastupiteľstva: 

Komisia finančná a podnikateľských aktivít 

Ing. Peter Distler, predseda 

Ing. Štefan Kilársky, podpredseda 

Ing. Ignác Kolek, člen 

 

Komisia pre výstavbu, územný rozvoj , životné prostredie, dopravu, ochranu verejného 

poriadku a verejného záujmu 
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Bc. Igor Prieložný, predseda 

Ing. arch. Šarlota Mráziková, člen 

Ing. arch. Vladimír Sekera, člen 

Ing. arch. Beáta Polomová PhD, člen 

Mgr. Andrea Froncová,  externý člen 

 

Komisia sociálna 

Elena Cenká, predsedníčka 

Oľga Mikulášová, podpredseda 

Milada Vlčková, člen 

 

Komisia kultúry , školstva a športu 

Ing. Katarína Šulovská, predsedníčka 

Bc. Igor Prieložný, podpredseda 

Ing. Pavol Murín, člen 

 

Miestny úrad má 7 referátov: 

 Referát ekonomický  

 Referát správa daní a poplatkov 

 Referát vnútornej správy 

 Referát územného plánovania, výstavby a ochrany pamiatok 

 Referát územného konania a stavebného poriadku - Stavebný úrad 

 Referát životného prostredia a ochrany krajiny:    

 Referát správy zvereného majetku  

1.4  Geografické údaje 

 

Mestská časť Devín je jedna z najmenších mestských častí Bratislavy. Rozprestiera sa na sútoku 

riek Morava a Dunaj. Priemerná nadmorská výška katastra obce je 158 m.n.m. Na území Devína 

sa nachádza najvyšší vrch južnej časti Malých Karpát tzv. Devínskych Karpát - Devínska 

Kobyla (514 m.n.m). Je zároveň aj najvyšším bodom Bratislavy. Rozloha mestskej časti je 1398 

ha. 
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Mestská časť Devín sa nachádza pri sútoku riek Dunaja a Moravy, v mieste prielomu Dunaja 

cez Karpatské pohorie vymedzenom súradnicami 16´58´ východnej dĺžky a 48´10´severnej 

šírky. Devínom prechádza 17. poludník východnej pologule. Od centra Bratislavy je vzdialená 

10km, na protiľahlom brehu Dunaja leží rakúske mestečko Hainburg. Časť Devína zaberá 

masív prevažne zalesnených Malých Karpát – nevysokého pohoria tvoriaceho juhozápadný 

okraj mohutného karpatského oblúka, ktorý sa po viac ako 2000 km vracia cez celé Slovensko, 

západnú Ukrajinu a Rumunsko späť k rieke Dunaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5  Demografické údaje 

 

Hustota osídlenia predstavuje 92,78 obyv./km². Mestská časť k 31. 12. 2017 mala 1 774 

obyvateľov. Oproti roku 2016 bol zaznamenaný prírastok o 171 obyvateľov. 

Obyvatelia mestskej časti sú prevažne slovenskej národnosti a kresťanského vierovyznania.  

Podľa sčítania obyvateľstva domov a bytov (SODB) z roku 2001 patrila veľká väčšina 

obyvateľov k slovenskej národnosti (91,97%). V menšej miere je prítomná česká a maďarská 

národnosť (2,49% a 1,47%). Z hľadiska vierovyznania, polovicu obyvateľstva predstavujú 

rímskokatolíci (55,20%). Bez vyznania je takmer 30% obyvateľstva. Zastúpené je i evanjelické 

náboženstvo (3,17%). Viac ako 10% ľudí vyznanie neudalo. V porovnaní s bratislavským 

priemerom zo SODB z 2001 sú údaje o národnosti a vierovyznaní porovnateľné resp. s malými 

odchýlkami. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tvorcov%C3%BD_kilometer
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1.6  Ekonomické údaje 

 

 MČ Devín sa nachádza v zložitej ekonomickej situácii, ktorá ovplyvňuje, resp. 

limituje zásadným spôsobom jej ďalšie rozvojové možnosti. Devín je od apríla 2005 v nútenej 

správe a celá výdavková časť rozpočtu MČ je pod drobnohľadom Magistrálu hl. mesta SR, s 

tým, že výdavky môžu smerovať iba do zákonom určených položiek, zabezpečujúcich vitálne 

funkcie mestskej časti.  

 Inštitút nútenej správy zároveň diskvalifikuje MČ z hľadiska oprávnenosti 

žiadateľov o finančnú podporu z národných a európskych fondov. To znamená, že Devín ako 

MČ nemal v rámci realizácie Národného strategického referenčného rámca v rokoch 2007 – 

2013 nárok na finančné prostriedky z grantových schém podporujúcich verejný sektor v SR. 

Nakoľko mútená správa pretrváva, nie je naďalej možné čerpať financie z verejných 

programových prostriedkov. Rovnako je vylúčený z možnosti žiadať a čerpať financie z ďalších 

podporných programov - napr. Nórskeho finančného mechanizmu, fondov EHS, Iniciatív 

spoločenstva, bilaterálnych programov, či grantových programov a dotácií ministerstiev SR.  

 Príčiny zložitej z dlhodobého hľadiska takmer bezvýchodiskovej finančnej situácie 

siahajú do roku 1996, keď sa okolo vtedajšieho starostu Devína vytvorila skupina ľudí, ktorá 

chcela pod hlavičkou mestskej časti vyvíjať realitnú a developerskú činnosť. Cieľom bolo 

postupné skupovanie pozemkov, zadávanie architektonických štúdií s následnou výstavbou 

rodinných domov a konečným predajom za účelom vytvorenia zisku. Išlo o celkovo asi 

miliardovú investíciu, ktorá bola za danej situácie (časť pozemkov bola ornou pôdou a kapacity 

manažujúce tento projekt boli nedostatočné) vopred odsúdená na neúspech. Keďže na takéto 

projekty s neúnosným stupňom rizika nebola MČ schopná presvedčiť žiadnu banku získať úver, 

bola ako metóda získavania finančných zdrojov zvolená forma vystavovania zmeniek 

(dlžobných úpisov). 

 

1.7  Symboly  

 

 

 

 

 

        ERB                                VLAJKA                     PEČAŤ 
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Bratislavská mestská časť Devín má vlastný erb, pečať a vlajku. Po schválení uznesenia 

zastupiteľstvom  môže mestská časť používať nový platný erb a ďalšie symboly. Devín bol totiž 

doteraz jedinou mestskou časťou, ktorá nemala vlastné symboly. "Mestská časť síce používala 

znak, na ktorom bol skáčuci býk, zobrazenie bolo aj na slávnostnej pečati. Takéto zobrazenie 

však nemalo žiadne opodstatnenie, okrem toho nebol používaný znak vôbec schválený. Sedenia 

s heraldickou komisiou a s ďalšími ľuďmi pri tvorbe erbu je totiž zdĺhavý a namáhavý proces. 

Na súčasnom platnom znaku je v modrom štíte strieborný a zlatokrídly, zlatým 

prstencom nimbovaný býk svätého Lukáša v zlatej zbroji kráčajúci po zlatej stuhe s nápisom S. 

LVCAS. Inšpiráciou pri tvorbe erbu bol najstarší nájdený symbol v Devíne, ktorý pochádza zo 

14. storočia. Býk sv. Lukáša je prevzatý z gotickej pečate. Nevie sa však, či bol v minulosti sv. 

Lukáš patrónom tejto oblasti a či mu bol zasvätený aj miestny kostol, ktorý dnes nesie iné meno. 

Je však predpoklad, že to tak skutočne bolo. Svätý Lukáš bol patrónom maliarov, lekárov, 

kníhviazačov a mäsiarov. A v minulosti žilo na tomto mieste veľa takýchto remeselníkov. 

 

1.8  Logo obce 

 

Mestská časť nemá logo obce 

1.9  História obce 

 

Devín leží pri prastarých Dunajských brodoch na križovatke historickej Podunajskej a Jantá- 

rovej obchodnej cesty. Na jeho brale sa zachovali pozostatky roľníckeho osídlenia z mladšej 

doby kamennej. Prvé zachované stopy /keramika/ sa datujú do obdobia okolo rokov 6000 pred 

n. l. Už v neskorej kamennej dobe mal priestor devínskeho návršia zrejme funkciu akropoly – 

opevneného sídliskového priestoru.  

Najstaršie osídlenie tohto územia a blízkeho okolia sa archeologickým výskumom potvrdilo už 

z mladšej doby kamennej (neolitu). Príchodom neolitických roľníkov (5000 až 3500 rokov 

pred n. l.) sa začalo trvalé osídlenie ľavého brehu Dunaja, ktoré trvá prakticky dodnes. 

Medzi 3-1.st. p. n. l. obsadili priestor na ľavom brehu Dunaja predstavitelia laténskej 

kultúry, zdatní bojovníci a zruční remeselníci Kelti. Dôkazy keltského osídlenia z posledného 

storočia pred Kristom sa nachádzajú tak v osade na hradnej výšine ako aj na území dnešnej 

obce.  



10 

 

Po opustení hranice Dunaja Rimanmi v 5. storočí podunajské územie prechodne obývali 

Góti, Heruli, Longobardi a ďalšie kmene. O ich prítomnosti svedčia sídliskové objekty s 

typickou keramikou. Najvýznamnejší byzantský historik 6. storočia Prokopis informuje, že v 

6. storočí bol priestor osídlený už Slovanmi, ktorí tu roku 623 zriadili prvý vojensko-kmeňový 

zväz - známy z Fredegardovej kroniky ako 

Samovu ríšu. Najstaršie stopy po 

Slovanoch priamo na území centrálneho 

hradiska Devína pochádzajú z 8. storočia.  

Nálezy základov veľkomoravskej 

sakrálnej stavby z 9. st. a šiestich 

veľkomoravských hrobov potvrdzujú 

osídlenie a význam miesta vo 

Veľkomoravskom období.  

Historické správy rovnako dokladajú, že v období fransko-slovanských vojen bol Devín 

nielen význačným pohraničným strážnym hradiskom, ale aj kniežacím sídlom. Architektonická 

forma a výzdoba kostola podľa mnohých dovoľujú predpokladať prítomnosť Cyrila a Metoda 

na tomto mieste. Rastislav dal vybudovať na Devíne systém obranných hradísk, o ktorých sa s 

obdivom vyjadrovali aj jeho nepriatelia. Strážnu a obrannú funkciu podporovali aj hradiská 

postavené na svahoch Devínskej Kobyly.  

Obdobie 10.-13. storočia bolo poznačené zápasmi o získanie strategického územia zo 

strany Bavorov, Maďarov (Gejza, Štefan I, Štefan V), Čechov (Oto I. Přemysl Otakar II) i 

Poliakov (Boleslav Chrabrý). Napriek tomu antropologické a archeologické výskumy hradiska 

potvrdzujú kontinuitu materiálnej kultúry na Devíne.  

Osudy hradu i mestečka v 15. storočí boli úzko spojené s význačným chorvátskym 

šľachtickým rodom – pánmi z Gary. Mikuláš III. z Gary dostal hrad do zálohu roku 1419 zrejme 

aj preto že jeho manželka bola sestrou uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského.  

Hrad i mestečko patrilo od 1432 vplyvnému potomkovi toho rodu Ladislavovi II – 

uhorskému palatínovi. Z pohraničného kráľovského strážneho hradu sa postupne stalo panské 

sídlo budované v štýle neskorej gotiky s novými obytnými priestormi a fortifikačnými prvkami. 

Po ročnom období 1526-1527, kedy sa hradu zmocnil Ján Zápoľský, dal do dedičnej držby roku 

1527 hrad i panstvo cisár Ferdinand I. uhorskému palatínovi Štefanovi Báthorymu. V Devíne 

sa snažili o rozvoj hrnčiarstva a usporadúvať jarmoky a trhy. Devínska hrnčiarska produkcia 

dosahovala 70-80.000 nádob ročne a bola rozvážaná po Dunaji na vzdialené trhy. Devínske 

hrnčiarstvo zaniklo roku 1908. Posledným majiteľom hradu z rodu Báthoryovcov bol Štefan V. 
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Zomrel v roku 1605 ako posledný potomok ečedskej vetvy tohto rodu. V testamente poručil 

dominium sestre Alžbete Báthoryovej (Čachtickej pani), no komplikované mocenské a 

protihabsburské boje spôsobili, že panstvo putovalo takmer z roka na rok do iných rúk, až sa 

ho napokon roku 1635 podarilo získať rodu Pálffyovcov. Hrad bol v priebehu 13. a 14. 

storočia viackrát zničený a znovu vystavaný (1271- dobitý Přemyslom Otakarom II, 1273 

spustošený v česko-uhorskej vojne) Od 1288 sa stal kráľovským pohraničným hradom. 

Dokazuje to donačná listina Ladislava IV. bratislavskému richtárovi Jakubovi. Po krátkej 

rakúskej držbe na začiatku 13. storočia patril hrad celé 14. storočie uhorskej kráľovskej korune. 

Bratislava, Devín a celé priľahlé územie až do 19. storočia prežívalo rušnú históriu. 

Mocenské záujmy viedli v tomto období k mnohým vojenským konfliktom a povstaniam, 

ako aj k protitureckému odboju. Začiatkom 19. storočia sa stalo toto územie aj dejiskom 

napoleonských vojen. Keď v máji 1809 Napoleon obsadil Viedeň a v júni francúzske 

delostrelectvo z pravej strany Dunaja niekoľko dní odstreľovalo Bratislavu, vyhodili Devínsky 

hrad do povetria. Odvtedy je v ruinách. Jeho slávu oživil v roku 1836 Ľudovít Štúr, pre ktorého 

bol Devín symbolom slovanskej vzájomnosti a národného uvedomenia. 

V prvej polovici 20. storočia bol Devín vyhľadávaným výletným miestom najmä 

vďaka krásnej prírode, jedinečnému ríbezľovému vínu a rybím špecialitám. V roku 1922 pri 

úprave štátnych hraníc pripadla časť obce Rakúsku, v rokoch 1938-1945 bol Devín súčasťou 

Nemeckej ríše. V roku 1946 bola obec pričlenená k Bratislave. 

1.10  Pamiatky 

 

Devínsky hrad patrí s Nitrianskym a Bratislavským hradom k najstarším historicky 

doloženým hradom na Slovensku. Pod názvom Dowina sa spomína vo Fuldských análoch 

864.  V suteréne stredného hradu je výstavná miestnosť, súčasťou horného hradu sú čiastočne 

upravené jaskyne. Ako spomienka na historický výlet slovenskej mládeže na Devín, ktorú 

organizoval Ľudovít Štúr, je tu umiestnená pamätná tabuľa. V roku 1961 bol vyhlásený za 

Národnú kultúrnu pamiatku. 
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KOSTOL SV. KRÍŽA – PANNY MÁRIE pochádza z prvej polovice 14. storočia. 

Pôvodný jednoloďový románsky pôdorys kostola sa postupne rozširoval až na 

gotické trojlodie. Rekonštrukcie a dostavby zanechali na stavbe stopy čias, 

počas ktorých boli práce vykonávané a tak tu nájdeme pozostatky románskej 

renesančnej, gotickej, barokovej a klasicistickej architektúry. Na fare v Devíne 

pôsobil kodifikátor spisovnej slovenčiny Anton Bernolák a dokončil tu svoj 

spis “Nová knižnica”, v ktorom uviedol – vydané v Devíne r. 1785. Pri 

vysviacke hlavného oltára v r. 1810 – 1820 bol zasvätený úcte Svätého Kríža. 

Pri archeologickom výskume sa pod dlažbou v starej sakristii našiel strieborný poklad v podobe 

143 strieborných mincí. Rok razby sa datuje od 1543 – 1620. V strede Devína sa nachádza 

kaštieľ, pochádzajúci z polovice 17. storočia. Kedysi bol v ňom umiestnený kláštor Jezuitov, 

neskôr pivovar. Dnes je súkromným majetkom. 

 V mestskej časti sa nachádza aj pomník padlým hrdinom I. a II. svetovej 

vojny. Autorom objektu je Dr.Steiner – stredoškolský profesor a slobodný umelec. Pomník bol 

vyrobený v kamenárskom závode Adnet.    

 

1.11  Významné osobnosti   

 

V Devíne žije a tvorí množstvo umelcov. Medzi najvýznamnejších patria: 

- maliar Ivan Pavle, Peter Roller 

- sochári Oto Bachorík, Gabriel Štrassner, Jozef Lupták, Milan Kosmel 

- keramičky Lucia Štrasnerová, Gabriela Luptáková  

- operný spevák Peter Mikuláš 

- popový spevák Pavol Hammel  

- herec Jozef Vajda, Martin Nikodým 

- umeleckí sklári Zora a Štepán Pala 

- umeleckí kováči Adam a Igor Čierny 

 

1.12  Výchova a vzdelávanie, združenia a spolky 

 

Školskú infraštruktúru predstavuje materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 

nachádzajúca sa na Kremeľskej ulici a súkromná základná škola „Česká “, v ktorej sa vyučuje 

v slovenskom jazyku, ale anglický jazyk sa integruje do všetkých vyučovacích predmetov. 
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Zároveň v priestoroch školy funguje aj materská škola. Deti s trvalým pobytom v MČ Bratislava 

– Devín majú v súkromnej materskej a základnej škole zľavnené školné. 

V MČ Devín pôsobí viacero občianskych združení a spolkov. Medzi aktívne, ktoré 

organizujú pravidelné podujatia a ich činnosť rezonuje v povedomí miestnych obyvateľov 

patria najmä OZ Za krajší Devín, Spolok priateľov staroslávneho Devína, Devínsky spolok 

vinárov a vinohradníkov, Športový klub Devín, Deti Devína – Naša Materská škola a OZ Náš 

Devín. 

OZ Za krajší Devín vzniklo v roku 2007 a v je zamerané na všestranný rozvoj a 

zveľadenie Devína v prospech jeho obyvateľov a návštevníkov, podporu a organizovanie 

voľno-časových aktivít detí a mládeže, podporu záujmových združení v Devíne, pomoc a 

podporu sociálne slabších obyvateľov s dôrazom na rodiny s deťmi, dôchodcov a ľudí v 

ťažkých životných situáciách. 

Spolok priateľov staroslávneho Devína vznikol v roku 1992. Poslaním SPSD je podpora 

zbližovania a vzájomného porozumenia slovanských národov a ich priateľov; spolok udržiava 

cyrilometodejské a štúrovské tradície. Spolok podporuje využívanie humanistického, etického 

a duchovného dedičstva po predkoch najmä usporadúvaním kultúrno-spoločenských akcii 

(seminárov, výstav, sústreďovaním tlačených artefaktov, filmov a pod). Spolupracuje s 

televíznymi spoločnosťami a inštitúciami, zaoberajúcich sa poznatkami o histórii Devína. 

OZ Devínsky spolok vinárov a vinohradníkov vzniklo v lete 2007. Cieľom OZ je najmä 

záchrana a oživenie vinohradov, pivníc a viech v Devíne, zviditeľnenie a zachovanie Devína 

ako vinárskeho mestečka, zdokumentovanie a sprístupnenie histórie vinohradníctva v Devíne a 

aktívna práca v rámci Malokarpatskej vínnej cesty, súčasťou ktorej sa DSVV stal  prvýkrát 

v roku 2015. Občianske združenie Deti Devína – Naša materská škola sa ako už z názvu 

vyplýva zameriava na prácu s deti v našej mestskej časti a to nie len v predškolskom veku. 

Venujú sa najmä výtvarným a hudobným činnostiam. Posledným vzniknutým združením je OZ 

Náš Devín. Jeho hlavnou náplňou je organizácia voľnočasových a športových aktivít pre 

rodičov s deťmi.  

 

1.13  Zdravotníctvo a sociálna infraštruktúra 

 

V rámci zdravotnej infraštruktúry funguje v Devíne obvodná lekárka (každú stredu od 

8:00-11:00) v priestoroch Kultúrneho domu. Iná zdravotná starostlivosť je k dispozícii v 

ambulanciách detských lekárov, všeobecných lekárov pre dospelých a ambulanciách 

http://www.zzz.sk/?profil=7
http://www.zzz.sk/?profil=7
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odborných lekárov v Devínskej Novej Vsi, resp. v Poliklinike v Karlovej Vsi. Obyvatelia tiež 

využívajú služby piatich lekární v Devínskej Novej Vsi a desiatich lekární v Karlovej Vsi. 

Sociálnu infraštruktúru tvorí Klub dôchodcov Bohumila, ktorý sa nachádza na 

Rytierskej ulici v DK Devín.  

2.  Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Rozpočet mestskej časti Bratislava – Devín je základným nástrojom finančného hospodárenia, 

ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mestskej 

časti vyjadruje samostatnosť hospodárenia Mestskej časti Bratislava – Devín. Rozpočet bol 

zostavený v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v platnom znení, zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy v platnom znení. Rozpočet bol schválený 28.11.2016 uznesením číslo 96/2016. 

 

Bol zmenený rozpočtovými opatreniami nasledovne:  

 

 rozpočtové opatrenie č.1 schválené dňa 28.4.2017 

 rozpočtové opatrenie č.2 schválené dňa 12.6.2017 

 rozpočtové opatrenie č.3 schválené dňa 18.8.2017 

 rozpočtové opatrenie č.4 schválené dňa 21.9.2017 

 rozpočtové opatrenie č.5 schválené dňa 10.11.2017 

 rozpočtové opatrenie č.6 schválené dňa 22.12.2017 

 

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2017. 

Rozpočet bol schválený dňa 28.11.2016 uznesením č. 96/2016 Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava – Devín. 

  

 

 

ROK 2017 Schválený rozpočet 
Rozpočtové 
opatrenie 

Skutočnosť k 
31.12.2017 

Z toho granty a 
transfery 

Príjem  773 534 734 640 728 106 6 365 

Výdaj MÚ 607 968 576 634 562 250 4 952 

Výdaj MŠ 165 566 158 006 157 686 1 413 

Prebytok/schodok 0 0 8 170 0 
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2.1  Plnenie príjmov za rok 2017 

 

Mestská časť Devín obdržala v priebehu roku 2017 ako príjem z podielových daní 

a z dane z nehnuteľnosti čiastku 591 902 €. V porovnaní so schváleným rozpočtom to 

predstavuje príjem nižší o 67 649 € a v porovnaní s upraveným rozpočtom nižší o 6 520 €. 

Skutočný príjem za výber dane za psa predstavoval 3 981 € čo predstavuje 100% plnenie. 

Z rozpočtovaných 2 000 € upraveným rozpočtom za výber dane za využívanie verejného 

priestranstva na rok 2017 bol skutočný príjem vo výške 6 852 €. Príjem je ťažko ovplyvniteľný. 

Často záleží od množstva organizovaných podujatí. Skutočné príjmy za daň z komunálnych 

odpadov predstavuje 10 095 € a jeho výška je závislá na počte obyvateľov prihlásených do 

systému zberu komunálneho odpadu. 

Bežné príjmy sú tvorené tiež z nedaňových príjmov a to z príjmov z prenajatých 

pozemkov a z príjmov z prenájmu budov, priestorov a objektov. Príjmy boli naplnené na 100% 

v porovnaní s upraveným plánom.  

V ostatných poplatkoch sú zahrnuté správne poplatky na úseku stavebného úradu. 

Príjem za MŠ predstavuje výšku poplatku hradenú rodičmi detí navštevujúcich MŠ. Časť 

príjmov tvorili aj príjmy z predaja pozemkov. Príjem tvorí aj príjem z predaja pozemkov vo 

vlastníctve aj správe hl. mesta, pri predaji ktorých mestská časť obdrží transfér vo výške 10% 

z predajnej ceny. 

 

Názov položky ekonomickej klasifikácie 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12. 
bežného 

účtovného 
obdobia 

% plnenia 

Daň z príjmu 415 252 347 383 344 383 99% 

Daň z pozemkov 27 026 35 900 35 400 99% 

Daň zo stavieb 194 312 183 218 180 698 99% 

Daň z bytov a nebytových priestorov 22 961 31 921 31 421 98% 

Daň za psa 4 300 4 000 3 981 100% 

Daň za využívanie verejného priestranstva 2 000 6 900 6 852 99% 

Daň za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 

6 386 10 095 10 095 100% 

Daň za dobývací priestor 531 531 531 100% 

Spolu 672 768 619 948 613 361 99% 

Príjem z prenajatých pozemkov 37 650 41 350 41 578 101% 

Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov 20 609 27 973 27 950 100% 

Spolu 58 259 69 323 69 528 100% 
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Ostatné poplatky 9 930 9 680 9 671 100% 

Za porušenie predpisov 7 100 5 600 5 573 100% 

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 11 340 9 200 9 579 104% 

Za jasle, materské školy a školské kluby detí 3 875 2 845 2 559 90% 

Z vkladov (kreditný úrok) 100 100 23 23% 

Iné 400 4 507 4 365 97% 

Spolu 32 745 31 932 31 769 99% 

Zo štátneho rozpočtu 4 762 6 353 6 365 100% 

  4 762 6 353 6 365 100% 

Z predaja pozemkov 5 000 7 084 7 084 100% 

Spolu 5 000 7 084 7 084 100% 

 

2.2  Čerpanie výdavkov za rok 2017 

 

 V nasledujúcej tabuľke sú znázornené výdavky mestskej časti. Výdavky sa týkajú 

miestneho úradu. 

 

Názov položky ekonomickej klasifikácie 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12. 
bežného 

účtovného 
obdobia 

% plnenia 

Tarifný, základný plat vrátane náhrad 179 176 180 762 180 435 100% 

Zdravotné poistenie - VZP 20 605 19 274 19 275 100% 

Sociálne poistenie 50 655 48 634 48 648 100% 

Cestovné náhrady tuzemské 7 416 7 916 7 468 94% 

Energie 17 367 12 017 11 934 99% 

Vodné, stočné 802 462 463 100% 

Poštové a telekomunikačné služby 10 903 11 273 11 122 99% 

Výpočtová technika 2 540 6 130 6 104 100% 

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, 
technika a náradie 

2 601 2 601 2 560 98% 

Všeobecný materiál 11 407 11 257 11 195 99% 

Knihy, časopisy, noviny 203 0 0 0% 

Softvér 858 2 608 2 607 100% 

Spolu 304 533 302 934 301 810 100% 

 

Najväčšou časťou nákladov v tejto tabuľke sú mzdové náhrady. Sú tvorené z tarifnej 

mzdy a osobného hodnotenia. Odmeny ani žiadne iné zložky mzdy neboli vyplácané z dôvodu 

nútenej správy.  

Cestovné náhrady boli tvorené z cestovných náhrad vlastných motorových vozidiel 

starostky, zamestnancov mestského úradu a núteného správcu. Ako je zrejmé z tabuľky 
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v mestskej časti došlo k nákupu novej výpočtovej techniky a jej obnove. Pod všeobecným 

materiálom môžeme chápať čistiace prostriedky, kancelárske potreby, plastové vrecia, vrecia 

na psie exkrementy,  tlač vizitiek, drobné nákupy spotrebného materiálu pri opravách, 

realizovaných vo vlastnej réžii.  

 Ďalšou skupinou výdavkov sú výdavky spojené s údržbou výpočtovej techniky, strojov, 

budov a softvéru. Celkové výdavky sú znázornené v nasledujúcej tabuľke. 

 

Názov položky ekonomickej klasifikácie 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12. 
bežného 

účtovného 
obdobia 

% plnenia 

Údržba výpočtovej techniky 3 691 3 591 3 585 100% 

Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky a náradia 

3 090 2 630 2 524 96% 

Údržba budov, objektov  116 755 85 681 85 922 100% 

Údržba softvéru - update 350 600 592 99% 

Spolu 123 886 92 502 92 623 100% 

 

Najväčšou výdavkovou položkou v tejto skupine výdavkov tvoria výdavky na údržbu 

budov a objektov. V roku 2017 sa najmä realizovala oprava havarijného stavu fasády DK, 

výmena okien a dverí na ZŠ, vstupných dverí na DK,  výmena strešnej krytiny na Kozičovej 

ulici, ktorá bola takisto v havarijnom stave. Z ďalších opráv havarijných stavov išlo najmä 

o úpravu kontajnerového stojiska, zasanovanie štítovej steny na objekte Hradná 3, elektrická 

prípojka na Hradnej 3 a dokončila sa oprava hľadiska v DK. Medzi náklady miestneho úradu 

patria tiež výdavky spojené so školeniami, štúdiami, výdavkami na stravovanie, prídel do 

sociálneho fondu, pokuty a penále, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru. Táto 

skupina výdavkov nebude zobrazovaná v tabuľke, pretože netvorí veľkú časť celkových 

výdavkov. Najväčšou položkou z tejto skupiny výdavkov sú odmeny zamestnancov mimo 

pracovného pomeru. Jedná sa o mzdy pracovníkov pracujúcich na dohody. Sú to  dohody pre 

správcu webovej stránky, správa DK, zastupovanie na sekretariáte, upratovanie DK, CO, 

zastupovanie v MŠ a správa a upratovanie verejných WC.  

Na ekonomické poradenstvo a audit bolo vyhradených 30 012 €,  čo korešponduje aj so 

skutočným stavom k 31.12.2017. Jednalo sa o služby spojené s externým vedením mzdovej 

a účtovnej agendy, právnymi službami, overením účtovnej závierky audítorom a údržbu 

účtovného systému IS SAMO.  
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Náklady na správu a chod Domu kultúry a činnosť kultúrnej komisie sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke. 

 

Názov položky ekonomickej klasifikácie 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12. 
bežného 

účtovného 
obdobia 

% plnenia 

Energie DK 15 120 18 790 18 780 100% 

Vodné, stočné DK 496 496 390 79% 

Všeobecný materiál čistiaci materiál DK 618 618 498 81% 

Knižnica, kultúrna činnosť  4 135 4 570 4 568 100% 

Spolu  20 369 24 474 24 237 99% 

 

Najvýznamnejšou položkou v tejto skupine výdavkov sú výdavky na energie v dome 

kultúry. Položky knižnica a kultúrna činnosť zahŕňajú výdavky spojené s nákupom nových 

titulov a organizovanie kultúrnych podujatí pre občanov Devína kultúrnou komisiou ako napr. 

devínskych hodov, vinobrania, šarkaniády, programov pre seniorov a deti. 

Ďalšou skupinou výdavkov sú výdavky spojené s nakladaním s odpadmi a ochranou 

prírody a krajiny. Skutočný stav k 31.12.2017 bol 48 838 € pričom rozpočet po zmenách bol 

vo výške 49 605 €. Menšími výdavkami boli výdavky na palivo a mazivá, servis motorových 

vozidiel a posypový materiál, všetky súvisiace s prevádzkou multikáry. 

Poslednou skupinou výdavkov sú výdavky týkajúce sa materskej školy a primárneho 

vzdelávania. Podrobné rozdelenie sa nachádza v nasledujúcej tabuľke. 

 

Názov položky ekonomickej klasifikácie 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12. 
bežného 

účtovného 
obdobia 

% plnenia 

Tarifný, základný plat vrátane náhrad 49 510 49 207 49 213 100% 

Zdravotné poistenie - VZP 4 773 4 994 4 994 100% 

Sociálne poistenie 11 907 12 459 12 459 100% 

Energie 14 445 12 611 12 611 100% 

Vodné, stočné 1 781 881 881 100% 

Všeobecný materiál 5 488 4 510 4 436 98% 

Knihy, časopisy, noviny, učebnice, 
učebné a kompenzačné pomôcky 

252 252 146 58% 

Pracovné odevy, obuv a pracovné 
pomôcky 

400 400 406 102% 

Prepravné a nájom dopravných 
prostriedkov 

700 700 700 100% 

Údržba budov, objektov alebo ich častí 65 250 62 092 62 091 - 
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Všeobecné služby 1 572 638 720 113% 

Stravovanie 7 286 7 286 7 231 99% 

Prídel do sociálneho fondu 563 563 383 68% 

  163 927 156 593 156 273 100% 

 

 

Tarifný plat predstavuje náklady na pedagógov a prevádzkových zamestnancov. Do 

všeobecného materiálu zaraďujeme kresliace potreby, toner, papier, hračky, nábytok, 

preliezačky atď. Výdavky na stravovanie predstavujú náklady úradu na režijnú časť stravnej 

jednotky detí z MŠ a zamestnancov MŠ.  

 

 

2.3. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 

 

 

 

POUŽITIE ROZPOČTOVÉHO PREBYTKU 2017 A MIMOROZPOČTOVÉ 

HOSPODÁRENIE 

 

 

    

 ROZPOČTOVÝ PREBYTOK ZA ROK 2017   8 170,44 € 

 REZERVNÝ FOND   817,04 € 

 PENIAZE NA ODDĹŽENIE   7 353,40 € 

 Vrátená časť rozdeleného prebytku roku 2016                615,26 € 

 

                                                                           

PENIAZE NA ODDĹŽENIE celkom             7968,66 € 

 

 

    

 MIMOROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE    

 Viazané prostriedky - Mornár, Babo    

 Stav k 31.12.2016   11 541,68 € 

 Oddĺženie veriteľov (Mornár - viazanie)   725,78 € 

 Oddĺženie veriteľov (Babo - viazanie)   444,40 € 

 Stav k 31.12.2017   12 711,86 € 

          

 Rezerva na oddĺženie vytvorená z rozpočtových prebytkov minulých období 

 Stav k 31.12.2016   603,44 € 

 Stav k 31.12.2017   603,44 € 

          

 Rezervný fond    

 Stav k 31.12.2016   36 038,20 € 

 

Prevod 10% do rezervného fondu 

 z rozpočtového prebytku 2016   806,43 € 

 Stav k 31.12.2017   36 844,63 € 
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 Viazané prostriedky - mestský rozhlas    

 Prijaté účelovo viazané prostriedky na mestský rozhlas  4 640,00 € 

          

 Poplatok za rozvoj    

 Stav k 31.12.2016   0,00 € 

 Stav k 31.12.2017   64 415,40 € 

          

 Vrátená časť rozdeleného prebytku roku 2016    

 Stav k 31.12.2016   0,00 € 

 Stav k 31.12.2017   615,26 € 

          

 Sociálny fond    

 Stav k 31.12.2016   2 761,33 € 

 Stav k 31.12.2017   1 054,01 € 

          

 Financie z Magistrátu na oddĺženie "Bonusákov"    

 Stav k 31.12.2016   44 479,84 € 

 Stav k 31.12.2017   44 479,84 € 

          

 " Zelené peniaze"    

 Stav k 31.12.2016   26 840,55 € 

 Stav k 31.12.2017   28 701,90 € 

 

 

 V roku 2017 vznikol v mestskej časti rozpočtový prebytok. Prebytok vo výške 8 170,44  

€ sa rozdelil na dve časti. Na rezervný fond sa odviedlo 817,04 € a na oddlženie sa použilo 

7 353,40 €.  

 

2.4  Plán rozpočtu na roky 2018-2020 

 

  
Skutočnosť k 
31.12.2017 

Plán na rok 2018 Plán na rok 2019 Plán na rok 2020 

Príjmy 728 106 741 927 749 346 756 840 

Výdavky 719 936 741 927 749 346 756 840 

Prebytok/schodok 8 170 0 0 0 
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3. Informácie o vývoji MČ z pohľadu účtovníctva 

3.1  Bilancia aktív a pasív  

 

AKTÍVA Stĺpec 1 Stĺpec 1 

Názov KZ k  
31.12.2016 

KZ k  
31.12.2017 

Majetok spolu 2 369 149 2 444 642 

Neobežný majetok spolu 2 163 685 2 157 336 

z toho:     

Dlhodobý nehmotný majetok     

Dlhodobý hmotný majetok 2 163 685 2 157 336 

Dlhodobý finančný majetok     

Obežný majetok spolu  199 341 285 204 

z toho:     

Zásoby     

Zúčtovanie medzi subjektmi VS     

Dlhodobé pohľadávky     

Krátkodobé pohľadávky 64 371 82 967 

Finančné účty 134 969 202 237 

Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé     

Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé     

Časové rozlíšenie 6 124 2 103 

 

PASÍVA Stĺpec 1 Stĺpec 1 

Názov KZ k  
31.12.2016 

KZ k  
31.12.2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 369 149 2 444 642 

Vlastné imanie -8 904 916 -9 194 728 

z toho:     

Oceňovacie rozdiely     

Fondy     

Výsledok hospodárenia -8 904 916 -9 194 728 

Záväzky 10 689 143 11 054 461 

z toho:     

Rezervy 20 005 25 710 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS     

Dlhodobé záväzky  10 651 181 11 002 176 

Krátkodobé záväzky  17 957 26 575 

Bankové úvery a výpomoci     

Časové rozlíšenie 584 922 584 910 
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Pohľadávky: 

Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy  

 

Pohľadávka riadok súvahy hodnota pohľadávky 

Odberatelia 061 3 275,12 

Pohľadávky z nedaňových príjmov 068 73 483,55 

Pohľadávky z daňových príjmov 069 6 208,25 

 

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy)  

 

Pohľadávky podľa doby splatnosti CR 
Zostatok 

2017 
Zostatok 

2016 

Pohľadávky v lehote splatnosti, z toho: 1 82 966,92 64 371,44 

       Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku 2 79 982,69 25 243,53 

       Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti  1-5 rokov 3 1 129,57 39 076,15 

       Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti  viac ako 5 rokov 4 0,00 51,76 

Pohľadávky po lehote splatnosti 5 1 854,66 0,00 

Spolu 6 82 966,92 64 371,44 

 

Prehľad sporných pohľadávok-  súdne spory: 

 

Subjekt hodnota pohľadávky 

Vinice Devín, s.r.o.-pokuta zo stavebného úradu 35 000,00 

Veriteľ Mornár 18 311,26 

Zmluvy záhrady - vedú sa súdne spory s viacerými užívateľmi, nakoľko 
pohľadávky za užívanie nie sú zaplatené 

1 725,43 

Daň za zaujatie verejného priestranstva - vymáhanie nedoplatkov  
od viacerých neplatičov 

3 135,80 

 

Záväzky: 

 

Názov KZ k 31.12.2016 KZ k 31.12.2017 

Dodávatelia 17 552,00 25 382,00 

Zmenky 8 276 501,00 8 607 649,00 

Ostatné dlhodobé záväzky 2 371 918,00 2 393 549,00 

Záväzky voči zamestnancom 0,00 1 151,00 

 

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadok 140 a 151 súvahy) 

 

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti Zostatok 2017 Zostatok 2016 

Záväzky v lehote splatnosti 26 575,09 20 718,14 

Záväzky dlhodobé 977,51 2 761,33 

Záväzky po lehote splatnosti 11 001 198,46 10 645 658,19 

Spolu 11 028 751,06 10 669 137,66 
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín dňa 26.06.2017 uznesením č. 

126/2017 schválilo opravu chybných zápisov v účtovníctve v celkovej výške pohľadávky 

10 871,23 € a záväzky 354,89 € a odpis nevymožiteľných pohľadávok zo starých rokov vo 

výške 4297,81 €. 

 

3.2  Hospodársky výsledok za rok 2017 – vývoj nákladov a výnosov 

Druh výnosov Popis účtu Suma v EUR 

Tržby za vlastné výkony a tovar Tržby z predaja služieb 19 249 

Daňové a colné výnosy a výnosy z 
poplatkov 

Daňové výnosy samosprávy 614 576 

Výnosy z poplatkov 182 879 

Finančné výnosy Úroky 23 

Výnosy z transferov Výnosy z bežných transferov zo ŠR 6 215 

Ostatné výnosy 

Ostatné pokuty, penále, úroky 876 

Predaj majetku 6 030 

Výnosy z odpísaných pohľadávok 636 

Spolu   830 484 

Druh nákladov Popis účtu Suma v EUR 

Spotrebované nákupy 
Spotreba materiálu 42 972 

Spotreba energie 42 114 

Služby 

Opravy a udržiavanie 163 317 

Cestovné 7 520 

Ostatné služby 129 713 

Osobné náklady 
Mzdové náklady 250 388 

Zákonné sociálne náklady, 
poistenie 97 589 

Ostatné dane a poplatky Dane a poplatky 1 205 

Odpisy, rezervy Odpisy majetku 5 991 

Finančné náklady 
Úroky 358 671 

Ostatné finančné náklady 1 705 

Ostatné náklady 

Odpis pohľadávky 15 810 

Zostatková cena predaného 
majetku 359 

Ostatná náklady na hospodársku 
činnosť 2 939 

Spolu   1 120 293 

Hospodársky výsledok po 
zdanení  - strata   -289 813 
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3.3  Prehľad o stave a vývoji dlhu 

 

Ukazovateľ 
Skutočnosť v EUR Index 

31.12.2016 31.12.2017 2017/2016 

Celkový dlh obce (§17 ods.7  
zákona č. 583/2004 Z.z.) 

10 648 419,52 11 001 198,46 1,03 

Suma ročných splátok návratných 
zdrojov financovania 

8 771,28 8 064,23 0,92 

Skutočné príjmy za 
rok 

661 109,12 728 106,03 1,10 

Ukazovatele dlhu v %       

           §17 ods. 6 písmeno a) zákona 
           č. 583/2004 Z.z. 

1610,69% 1510,93% x 

           §17 ods. 6 písmeno b) zákona 
           č. 583/2004 Z.z. 

1,33% 1,11% x 

Dlh obce spolu  10 689 142,57 11 054 460,82 1,03 

Počet obyvateľov k 31.12. 1 603 1 774 1,11 

Dlh obce na 1 obyvateľa 6 869,24 6 231,38 0,91 

 

4  Ostatné dôležité informácie  

4.1  Prijaté granty a transfery 

 

 Mestská časť Devín prijala v roku 2017 transfery, ktoré boli účelovo viazané a v plnej 

miere použité v súlade so svojím účelom. Transfery v celkovej výške 6 365 € boli využité 

v súlade so svojím určením viď nižšie uvedená tabuľka. 

 

Poskytovateľ 
Účelové určenie  
grantu, transferu 

Suma poskytnutých  
prostriedkov v roku 

2017 

Suma použitých  
prostriedkov v roku 

2017 

Mini. dopr. výst. a reg.roz. SR Stavebný úrad 1 262 1 262 

Hlavné mesto SR Bratislava Životné prostredie 96 96 

Ministerstvo dopravy, výstavby  
a regionálneho rozvoja SR 

Ochrana pred  
požiarmi 1 400 1 400 

Okresný úrad Bratislava Voľby 502 502 

Okresný úrad Bratislava Skladník CO 150 150 

Hlavné mesto SR Bratislava -  
odbor školstva 

Školstvo - výchova 
a vzdelávanie 1 413 1 413 

Ministerstvo vnútra SR Ohlasovňa pobytov 1 542 1 542 

Spolu   6 365 6 365 
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4.2  Poskytnuté dotácie 

Mestská časť Bratislava – Devín z dôvodu nútenej správy nie je oprávnená na čerpanie dotácií 

a preto ich výška v roku 2017 bola nulová. 

4.3  Významné investičné akcie v roku 2017 

Mestská časť Bratislava – Devín z dôvodu nútenej správy nie je oprávnená na kapitálové 

výdavky a preto ich výška v roku 2017 bola nulová. 

4.4  Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa 

 
     Mestská časť Bratislava - Devín nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po 

skončení účtovného obdobia. 

 

4.5. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 

Mestská časť Bratislava – Devín je od roku 2005 v nútenej správe. K 31. 12. 2017 vykazovala 

Záväzky po lehote splatnosti vo výške 11 001 198,46  Eur. (časť 1.6. Ekonomické údaje)  

 

Vypracoval:       Predkladá: 

Ing. Andrea Onoferová    Ing. Ľubica Kolková 

 

 

V Bratislave, dňa ................. 

 

Prílohy: 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky     

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke 


