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1. Dôvodová správa 

A ) PRÍJMY 2019: 

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2019 sme vychádzali z predpokladu  mierneho navýšenia príjmovej 

časti rozpočtu oproti roku 2018, ktorý predstavuje upravený rozpočet na rok 2018 o rozpočtové 

opatrenia č. 1, 2, 3. Najvýznamnejšiu položku príjmu mestskej časti tvoria podielové dane. Ide 

o daň z príjmu fyzických osôb (účet 111.003) a dane z pozemkov (účet 121.001), dane zo stavieb 

(účet 121.002) a dane z bytov a nebytových priestorov (účet121.003).   Posledné tri súhrnne 

nazývame dane z nehnuteľnosti. V celkovej výške 659 551 € týchto daní plánovaných na rok 2019 

je zarátaná aj tzv. solidarita, teda príspevok magistrátu hl. mesta siedmim malým mestským 

častiam, ktorá bola v roku 2016 zafixovaná na maximálnej úrovni 278 572 € ročne pre každú tzv. 

„malú mestskú časť„ (mestská časť s počtom obyvateľov do 10000).  Dane z nehnuteľností sú 

ponechané na úrovni roka 2018 a pri dani z príjmov sa počíta s nárastom o 7 % v dôsledku nižšej 

miery nezamestnanosti a lepšieho výberu dane na úrovni štátu.  

Ďalšou daňovou položkou je miestna daň za psa účet 133.001, ktorej správcom je mestská časť. 

Výšku dane na rok 2019 ponechávame na úrovni roka 2018 nakoľko neprišlo k väčšej zmene počtu 

prihlásených psov. V podstate nárast prihlásených psov je negatívne kompenzovaný odhlásením 

uhynutých psov. Sadzba dane za psa pre fyzické osoby s trvalým pobytom v mestskej časti je 14 €, 

pre seniorov s trvalým pobytom je 5,2 € a pre právnické osoby s trvalým pobytom  je 77,5 €.  

Fyzické osoby bez trvalého pobytu majú sadzbu 21,7 €. Pre rok 2019 plánujeme ponechať sadzby 

na úrovni roku 2018. 

Pri dani za užívanie verejného priestranstva (účet 133.012) takisto ponechávame sumu z roku 

2018. Hlavným príjmom je najmä daň za prenájom verejného priestranstva za účelom 

ambulantného predaja pod Hradom Devín a na námestí sv. Cyrila a Metoda pred Domom kultúry, 

prenájom ver. priestranstva televíznym spoločnostiam za účelom nakrúcania rôznych seriálov, 

prenájom priestranstva pred domom kultúry za účelom zriadenia vonkajšieho sedenia reštaurácie 

Valentian a iné.  

 Položka Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (účet 133.013) predstavuje transfer 

magistrátu z poplatkov obyvateľov za odvoz a likvidáciu odpadu, ktorý vyplýva zo štatútu hl. mesta. 

V roku 2019 predpokladáme nezmenenú úroveň oproti roku 2018.  

Daň za dobývací priestor (účet 134.001) vyrubuje Slovenský banský úrad za prevádzku 

kameňolomu a jej výška oproti roku 2018 zostáva takisto nezmenená.  

Príjem z prenajatých pozemkov (účet 212.002) predstavuje príjem z prenájmu pozemkov, ktoré 

nie sú prenajaté na záhradkárske a rekreačné účely, napr. na umiestnenie vysielača spoločnosti 

Telefonica o2, predajných stánkov a iných stavieb dočasného charakteru. Príjem z prenájmu 

záhrad (účet 212.002) ako už prezrádza názov slúži na účtovanie o príjmoch z prenájmu pozemkov 

využívaných na záhradkárske a rekreačné účely a tvorí najpodstatnejšiu položku  príjmov 

z vlastníctva. Mestská časť prenajíma približne 185 záhrad. Príjem z prenájmu budov a priestorov 

(účet 212.003) predstavuje nájmy za prenájom základnej školy spoločnosti School s.r.o., prenájom 

nebytového domu na Kozičovej ul. pani Lokajíčkovej, prenájmy skúšobní v DK občianskemu 

združeniu Kletzmer a p. Potúčkovi, prenájmy prevádzkovateľom mobilných sietí Slovak Telekom 

a.s., Orange a Swan, prenájom priestorov pre Slovenskú poštu, UniCreditBank a prenájmu 

reštauračných priestorov na prevádzku reštaurácie Valentian v DK spoločnosti ZV Consulting. 
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Zároveň mestská časť prenajíma nebytové priestory občianskym združeniam za symbolické 

nájomné za účelom ich činnosti v prospech občanom mestskej časti. Ide o prenájmy občianskym 

združeniam Detská a mládežnícka organizácia Tahamatam, Deti Devína – naša materská škola, 

S.C.E.A.R, Scéna pre Devín, Športový klub Devín.  V roku 2019 nám ešte oproti roku 2018 pribudnú 

príjmy za prenájom priestorov na Kozičovej ulici od spoločnosti Otcovia a dcéry a spoločnosti Jaga 

Group s.r.o. a preto sa plánovaná výška príjmov navýšila oproti roku 2018 o 3598 €. Príjem 

z nájomných bytov (účet 212.003) ponechávame na úrovni roka 2018, nakoľko sa jedná 

o regulovaný nájom a jeho maximálna výška je stanovená štátom. Počet prenajímaných bytov sa 

v roku 2019 nemení. Ide o dva byty v základnej škole, dva byty v materskej škole a dva staré 

rodinné domy. Krátkodobý prenájom DK (účet 212.003) predstavuje príjmy za prenájom veľkej 

a malej sály v DK. Sadzby za prenájom sú stanovené VZN č.  2/2016.  Občania mestskej časti majú 

na požiadanie právo získať 50 % úľavu z nájomného v prípade organizovania vlastnej rodinnej 

oslavy. Všetky predchádzajúce nájmy tvoria súhrnne položku Príjmy z vlastníctva.   

Skupina administratívne poplatky, pokuty a predaje sa skladá z účtov administratívne poplatky, 
ostatné poplatky SU, Pokuty, Pokuty za porušovanie predpisov SU, Príjem z predaja výrobkov a služieb 
a poplatky MŠ.  

 
Účet administratívne poplatky 221.004 zahŕňa vyrubené a zaplatené správne poplatky na úseku 

životného prostredia (poplatok za výrubové konanie 10 €, poplatok za rybársky lístok 7 €), registra 
adries a obyvateľov (potvrdenie o trvalom pobyte 5 €), zaplatené poplatky za overenie listín (overenie 
podpisu 2 €),  účasť vo verejnej obchodnej súťaži 3 €,  a iné (poplatok za súpisné a orientačné číslo 12€, 
náhradná známka za psa 3,5 €). 

Účet Ostatné poplatky – SÚ 221.004 ponechávame na nezmenenej hodnote z roku 2018 a to vo 
výške 8500 €. Jej hodnota je daná počtom stavebných konaní a  cenníkom zákonom stanovených 
správnych poplatkov.  

Účet Pokuty 222.003 zahŕňa pokuty uložené okrskárom MČ Bratislava - Devín za dopravné 
priestupky v predpokladanej výške 500 € . 

Účet Za porušenie predpisov SÚ – 222.003 má hodnotu 2600 € a predstavuje  pokuty za 
porušovanie predpisov v oblasti stavebného poriadku.  Suma na tejto položke je daná veľkým 
množstvom priestupkových konaní za porušovanie stavebného zákona.   

MČ Bratislava - Devín v súlade s uzatvorenými nájomnými zmluvami s nájomcami v bytoch 
a nebytových priestoroch refakturuje spotrebu vody, stočného, elektriny a plynu. Tieto príjmy spolu 
s príjmami za kosenie verejných priestranstiev predstavujú položku Za predaj výrobkov, tovarov 
a služieb – 223.001 Ich najväčšiu časť tvorí refakturácia nákladov za spotrebu elektrickej energie 
spoločnosťou Slovak Telecom prevádzkujúcej vysielač na DK v celkovej výške cca 5000 € a refakturácia 
nákladov spoločnosti ZV Consulting s.r.o za spotrebu energií, kúrenie a prevádzku spoločných 
priestorov v celkovej výške cca 3500 €.  Pri návrhu rozpočtu na rok 2019 sme vychádzali z predpokladu 
zachovania priemernej spotreby a zvýšenia cien elektriny o 10 % a plynu o 6%.     

Poplatky MŠ účet 223.002  predstavuje výšku poplatku za návštevu materskej školy hradenú 
rodičmi detí navštevujúcich MŠ . Pre rok 2019 vychádzame z predpokladu, že počet detí navštevujúcich 
materskú školu ponížený o počet predškolákov, za ktorých platí štát, zostane v prvom polroku 2019 na 
úrovni roka 2018. To znamená, že z 30 detí navštevujúcich materskú školu, je 13 predškolákov a teda 
poplatok bude platiť len 17 detí, čo pri sadzbe 20 € a 6 mesiacoch dochádzky predstavuje 2040 €. 
Nakoľko od septembra 2019 plánujeme otvoriť novú triedu MŠ, čo zvýši kapacitu škôlky na 59 detí 
a predpoklade 20 predškolákov, v druhom polroku kalkulujeme s 39 platiacimi deťmi. V druhom 
polroku nám teda pravdepodobne pribudne 3120 € vyzbieraných od rodičov detí navštevujúcich 
materskú škôlku.  Celkový ročný príjem je 5160 €.  

 
Pri  príjmoch z predaja pozemkov účet 233.001 účtujeme o priamych platbách za predaj pozemkov 
zverených do správy mestskej časti a zároveň sa tu eviduje 10% transfer z magistrátu hl. mesta za 
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predaj majetku hl. mesta, ktorý nebol zverený do správy jednotlivých mestských častí. Povinnosť hl. 
mesta odvádzať takýto transfer mestským častiam vyplýva zo štatútu hl. mesta.    
 
Na účte  292.027 sa evidujú príjmy z prevádzky verejného WC. Tie sa takisto ponechávajú na úrovni 
roka 2018.  

 

Granty a transfery :  

Zdroj 111 - štátny rozpočet 

Na rok 2019 sme vychádzali z predpokladu, že transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu na krytie 
výdavkov súvisiacich s preneseným výkonom štátu na miestnu samosprávu na úseku životného 
prostredia, SÚ, ochrana pred požiarmi, registra adries, registra obyvateľstva a školstva zostanú na 
úrovni roku 2018. V roku 2019  sú naplánované  voľby prezidenta SR a voľby do Europarlamentu. 

 

  Podrobnejšie členenie transferov je v dole uvedenej tabuľke:  

 

 

 

 

 

 

 

B ) VÝDAVKY 2018: 

 
Vysvetlivky: 

Zdroj:41 vlastný rozpočet Mestskej časti Bratislava – Devín 

        :111 štátny rozpočet (financovanie preneseného výkonu štátnej správy) 

Položka ekonomickej klasifikácie: účet 

COFOG: štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy 

 

Poskytovateľ 
Účelové určenie  
grantu, transferu 

Suma   
prostriedkov v roku 

2018 

Ministerstvo doprav, výstavby  
a regionálneho rozvoja SR Stavebný úrad 1593,72 

Hlavné mesto SR Bratislava Životné prostredie 100,79 

Ministerstvo dopravy, výstavby  
a regionálneho rozvoja SR 

Ochrana pred  
požiarmi 1400 

Okresný úrad Bratislava Voľby 1336,71 

Okresný úrad Bratislava Skladník CO 165,54 

Hlavné mesto SR Bratislava -  
odbor školstva 

Školstvo - výchova 
a vzdelávanie 983 

Ministerstvo vnútra SR Ohlasovňa pobytov 638,86 

Spolu   6218,62 
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Miestny úrad (položky  COFOG 0111) –  výkonné a zákonodarne orgány 

Mzdy, platy, odmeny účet 611 

Celková suma miezd na rok 2019 vychádza z predpokladu, že na základe nového zákona vlády, 

schváleného 28.11.2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bude  mestská časť povinná navýšiť tarifné platy 

svojich zamestnancov od 1. januára 2019 o zhruba 25%. Nakoľko vláda neschválila na krytie týchto 

výdavkov žiadny transfer ani iné peňažné krytie, bude mestská časť nútená vykryť toto navýšenie zo 

svojich zdrojov. Bohužiaľ pri súčasnej výške výdavkov nie je možné plne pokryť toto navýšenie a preto 

predpokladáme poníženie osobného ohodnotenia zamestnancov zhruba o 1/3 oproti súčasnému 

stavu. To sumárne spôsobí v konečnom dôsledku navýšenie mzdových výdavkov o cca 14%. 

Vyplácané sú funkčné platy, ktoré sa skladajú z tarifnej mzdy, povinných príplatkov a osobného 

hodnotenia. Odmeny ani žiadne iné zložky mzdy nemôžu byť vyplácané z dôvodu  nútenej správy.  

Odvody do fondov – poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne účet 621 a účet 625.001 

Ide o povinné odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, kde z dôvodu rastu miezd takisto 

predpokladáme 14 % navýšenie.  

Cestovné náhrady účet 631.001 

Predpokladáme, že výdavky budú na úrovni roka 2018, navýšené len o inflačný koeficient 2%. Ide 

o cestovné náhrady za používanie vlastných motorových vozidiel starostky, zamestnancov MÚ 

a núteného správcu na služobné účely v zmysle platných právnych predpisov. Zároveň sa tu účtuje 

o nákladoch na rozvoz stravy pre materskú školu a seniorov využívajúcich túto službu. 

Elektrická energia, plyn, vodné stočné účty 632.001,632.002 

Táto položka zahŕňa spotrebu odberných miest: miestny úrad, požiarna zbrojnica, verejné WC. Na 

základe informácií z médií predpokladáme vzrast cien elektrickej energie o 10 % a plynu o 6%, pričom 

spotrebu nechávame na úrovni roka 2018. U vodného a stočného predpokladáme inflačný nárast o 2%.   

Telefón účet 632.003 

Na tejto položke evidujeme výdavky na pevnú linku miestneho úradu, materskej škôlky a  výdavky na 

mobilného operátora. Mestská časť využíva celkovo 7 mobilných telefónov. Výdavky sme oproti roku 

2018 inflačne povýšili o 2%. 

Poštovné a Poštovné SÚ účet 632.003 

Poštovné za miestny úrad a SÚ je evidované samostatne z dôvodu možnosti analyzovania nákladov na 

činnosť stavebného úradu. Najväčšiu položku tvorí poštovné SÚ, ktoré priamo súvisí s počtom 

stavebných konaní, ktorých počet v posledných rokoch výrazne narástol. Výdavky predpokladáme na 

úrovni roku 2018 s navýšením o infláciu. 

Výpočtová technika účet 633.002 

Na tomto účte účtujeme o výdavkoch na zakúpenie hardweru MÚ, napr. nových počítačov, servera, 

zálohovacích jednotiek a záložných zdrojov. Výdavky ponechávame na úrovni roka 2018. 
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Prevádzkové stroje a prístroje účet 633.004 

Predpokladáme, že výdavky na tomto účte budú na úrovni roku 2018. Účtujeme tu o nákupoch strojov 

pre potreby pracovníkov zelene, prípadne o prevádzkových zariadeniach slúžiacich v jednotlivých 

objektoch mestskej časti.  

Všeobecný materiál (633006  01), čistiaci a dezinfekčný materiál (633006  02), kancelárske 

potreby (633006  003) 

Zahŕňa nákup kancelárskych prostriedkov v hodnote 2837 €, čistiacich prostriedkov v hodnote 1072 €. 

Detailne ide o nákup kancelárskeho papiera, tonerov, drobných kancelárskych potrieb, obálok, lepidla, 

žiaroviek, bateriek, WC papiera atď. V položke všeobecný materiál v hodnote 7727 € sú zahrnuté najmä 

náklady na nákup plastových vriec na odpad, sáčkov na psie exkrementy, tlač vizitiek, výroba kľúčov, 

materiálové náklady na drobné úpravy vo všetkých objektoch MČ Bratislava - Devín.  Výšku nákladov 

ponechávame na úrovni roku 2018. 

Knihy a časopisy účet 633.009 

Na tomto účte sa účtuje o nákupe odbornej literatúry pre potreby zamestnancov miestneho úradu.  

Software  

Výšku výdavkov na nákup softvéru sme ponechali na úrovni roka 2018.  

Transfery zo ŠR zdroj 111 

Zdroj:111 účet 611 Tarifný plat  

Z transferových prostriedkov plánujeme na mzdy a platy použiť 1 593,72 €  na úhrady 

miezd SÚ, 638,86 € na úhradu miezd zamestnancov zabezpečujúcich register obyvateľov 

a register adries, 100,79 €  na úhradu mzdy referenta pre životné prostredie.  

Zdroj:111 účty 625 Sociálne poistenie, 632 003 poštovné a 633 006 Všeobecný materiál 

Čerpanie na účte sociálne poistenie je naplánované na úrovni 81 €, poštovné 0 

a Všeobecný materiál 90 € a súvisí s  materiálno technickým zabezpečením volieb.   

 

Údržba výpočtovej techniky účet 635.002 

Prostriedky na tomto účte sú plánované na zabezpečenie pravidelného servisu a údržby PC 

a sietí, telefónov v MČ Bratislava – Devín a údržby programu WinCity kataster. 

Predpokladáme že výdavky zostanú na úrovni roka 2018 navýšené len o infláciu. 

Údržba strojov prístrojov a zariadení účet 635.004 

Položka  zahŕňa pravidelné kontroly hasiacich prístrojov, opravy a údržbu kotlov a kosačky  

MČ Bratislava - Devín, alarmu, čistenie kopírky a drobné inštalatérske a elektrikárske práce. 

Rozpočtovaná čiastka je na úrovni roku 2018. 
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Údržba budov a objektov účet 635.006 

Na rok 2019 plánujeme na stredisku miestny úrad minúť 27 321 € na odstránenie havarijných 

stavov budov priestorov a objektov. Bohužiaľ navýšenie na ostatných výdavkových účtoch 

neumožňuje alokáciu vyšších finančných prostriedkov na opravy havarijných stavov. Tieto  sa 

použijú na odstránenia havarijného stavu el.  rozvodov v jedálni základnej školy a opravu 

havarijného stavu kanalizačnej prípojky v budove základnej. V prípade, že príde 

k neodkladným haváriám, bude mestská časť nútená čerpať rezervný fond, ktorý bol ku 

31.12.2017 akumulovaný vo výške 36 844,63 €. 

Údržba softvéru – update účet 635.009 

Predpokladáme, že výdavky budú na úrovni roku 2018. 

Školenia, kurzy a semináre účet 637.001 

MČ Bratislava - Devín platí školenia svojim zamestnancom k prehĺbeniu vedomostí 

a priebežnému vzdelávaniu v odbore. Čerpanie je naplánované na úrovni roka 2018.  

Inzercia, propagácia účet 637.003 

Účet 637003 zahŕňa povinné zverejňovanie informácií v tlači, prípadne inzerciu voľných 

pracovných miest na portáli Profesia. 

Odvoz odpadu účet 637.004 

Zahŕňa náklady na kontajnery na komunálny odpad na miestnom úrade a v materskej škôlke.  

Všeobecné služby účet 637.004 

Účet zahŕňa výdavky na prácu požiarneho technika a technika BOZP, výdavky na zabezpečenie 

dodržiavania zákona na ochranu osobných údajov prostredníctvom zodpovednej osoby, 

výdavky spojené s povinným zverejňovaním zmlúv, faktúr a objednávok, služby 

zastupiteľstvo, služba hlásnik a SMS notifikácia o aktualitách v MČ, náklady na vianočné 

osvetlenie a osadenie vianočného stromčeka, odstraňovanie čiernych skládok a iné. Od vzniku 

mimoriadnej situácie pod Hradom Devín aj poplatok za zabezpečenie oplotenia komunikácie 

pod hradom vo výške 390 € mesačne. Tieto budú po ukončení mimoriadnej situácie a ich 

vyúčtovaní refundované MČ Okresným úradom. Predpokladaná celková výška výdavkov na 

tomto účte  je 9959 €.  

Členské príspevky účet 637.004 

Predpokladaná suma na tomto účte pre rok 2019 je daná na základe informácie od Regionálneho 

združenia starostov mestských častí Bratislavy, nakoľko členské v tomto združení tvorí 

podstatnú časť výdavkov na tomto účte. 

 Veterinárna asanácia účet 637.004 

Zahŕňa náklady na odstraňovanie uhynutých zvierat v našej mestskej časti. Práce sú 

vykonávané spoločnosťou Sloboda zvierat  a mesačne refakturované jednotlivým mestským 

častiam podľa počtu zásahov. Výdavky ponechávame na úrovni roka 2018.  
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Špeciálne služby účet 637 005  

zahŕňajú náklady na deratizáciu objektov v správe MČ Bratislava - Devín. 

Štúdie, expertízy a posudky účet 637.011  

zahŕňa najmä náklady na spracovanie UPZ a jeho zmeny a doplnky (5000 €), ku obstaraniu 

ktorých zaviazali starostku poslanci mestskej časti Bratislava Devín Uznesením č.185/2018 zo 

dňa.15.10.2018 statické posudky, archiváciu,  zdravotnú službu (220 €), vypracovanie 

stavebných projektov (Štítová ul.) (9074€), posudky odkázanosti na sociálnu službu (200 €) a 

iné. Celkovo bolo na rok 2019 naplánovaných 16794 €.  

Bankové poplatky účet 637.012 

Na tomto účte evidujeme ako už názov uvádza bankové poplatky spojené s vedením účtu 

mestskej časti. Mestská časť Bratislava - Devín má z dôvodu nútenej správy všetky finančné 

prostriedky vedené na jedinom účte nútenej správy vedenom v Slovenskej sporiteľni. 

Poplatky súdne, správne, notárske účet 637.012  

Evidujú sa tu súdne poplatky spojené s vymáhaním pohľadávok mestskej časti a od roku 2017 

aj poplatok za nezamestnanie ZTP zamestnanca vo výške 1045 €.  

Stravovanie účet 637014 

zahŕňa príspevok organizácie na zabezpečenie stravovania v zmysle zákona. Pre rok 2019 

predpokladáme navýšenie nákladov z dôvodu zvýšenia hodnoty stravných lístkov z 4,5 € na 4,8 

€, nakoľko došlo k zvýšeniu sadzieb cestovných náhrad podľa Opatrenia č. 148/2018 Z.z. 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky z 16. mája 2018 a zároveň 

aj  cien vo všetkých reštauračných zariadeniach v mestskej časti Bratislava Devín.  

Poistné radnica účet 637015  

zahŕňa náklady na poistenie majetku MČ Bratislava – Devín, konkrétne budovy MÚ, PZ, DK, 

MŠ.   

Prídel do sociálneho fondu účet 637.016 

Jeho výška sa odvíja od výšky mzdových nákladov a tak sme pre rok 2019 uvažovali s 14% 

navýšením oproti roku 2018.  

Odmeny na základe dohôd – účet 637.027 

 patria sem mzdy pracovníkov pracujúcich na dohodu  a to - správa agendy CO, správcu 

webovej stránky mestskej časti,  správa DK, zastupovania na sekretariáte, kúrenie v objektoch 

mestskej časti,  upratovanie v DK, zastupovanie v MŠ a správa a upratovanie verejných WC. 

Ich výšku ponechávame na úrovni roka 2018.  

Manká a škody – účet 637029  

Na tomto účte sa účtuje napr. o spoluúčasti MČ Bratislava – Devín pri likvidáciách  poistných 

udalostí. 
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Koncesionárske poplatky – účet 637.035 

Poplatok v zmysle zákona, ponechávame na úrovni roka 2018. 

 

Transfery zo ŠR – zdroj 111 

Zdroj:111 účet 637014 Stravovanie a 637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru 

Na účte Stravovanie plánujeme 232 € a súvisí to so zabezpečením stravovania pre členov 

miestnej a dvoch okrskových komisií. Na účte Odmeny zamestnancov mimo pracovného 

pomeru je naplánovaná suma 892 € na krytie výdavkov skladníka CO (165,54 € a 726,58 

€ pre členov a zapisovateľov volebných komisií ) 

 

 Ekonomické poradenstvo, audit (COFOG 0112 Finančné a rozpočtové záležitosti), 

Splácanie úveru (COFOG 0170 Splácanie tuzemskej istiny), Pracovné odevy, obuv 

a pomôcky pre Dobrovoľný hasičský zbor obce ,  údržba požiarnej techniky, Školenia 

kurzy, semináre, výkon požiarnej techniky (COFOG 0320 ochrana pred požiarmi), 

dopravné a uličné značenia (COFOG 0451 Cestná doprava) , Devínske noviny (COFOG 

0460 komunikácia) 

Ekonomické poradenstvo a audit účet 637.005 

Celková suma 32 280 € naplánovaná na tomto účte predstavuje náklady na  externé  vedenie 

mzdovej a účtovnej agendy MČ Bratislava – Devín (16800 €), vypracovanie ročnej účtovnej 

závierky, záverečného účtu a výročnej správy (1000 €), právne služby (9000€) a poradenské 

služby v súvislosti so zavedeným ekonomickým a mzdovým programom Trimel (2880 €). Od 

roku 2017 zahŕňa aj náklady na elektronizáciu služieb (1200€).  Zároveň zahŕňa aj náklady na 

overenie ročnej uzávierky audítorom a overenie výročnej správy audítorom (1400 €).   

Splácanie úveru účet 821.006 

Pre rok 2019 je naplánovaná suma 7 000 €. Suma je v súlade s konsolidačným plánom Mestskej 

časti Bratislava – Devín. 

Pracovné odevy, obuv a pomôcky účet 633.010 

Peňažné prostriedky na tomto účte plánované pre rok 2019 vo výške 908 € vyplývajú z čerpania 

v roku 2018. Dobrovoľný hasičský zbor plánuje za tieto peniaze kúpu ochranných pracovných 

oblekov. 

Údržba požiarnej techniky účet 635.005 

Celková rozpočtovaná čiastka je vo výške 780 €. Táto položka zahŕňa údržbu protipožiarnych 

zariadení  dobrovoľného  hasičského zboru. 
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Výkon požiarnej techniky účet 637.004 

Účet predstavuje náklady na pohonné hmoty pre dobrovoľný hasičský zbor obce. Plánovaná 

výška nákladov je 595 €.  

Školenia kurzy semináre účet 637.001 

Na tomto účte účtujeme o školeniach dobrovoľného hasičského zboru ako napr. práca vo 

výškach, pilčícky kurz a pod.  

Dopravné a uličné značenia účet 633.006 

Financie v celkovej výške 1530 € sú naplánované na realizácie zmien dopravného značenia 

v mestskej časti Bratislava – Devín, ktoré vyplynú z potrieb mestskej časti. Zmena značenia sa 

realizuje na základe odporúčania stavebnej a dopravnej komisie a po schválení policajným 

zborom. Zároveň sem spadajú aj výdavky za výrobu súpisných a orientačných čísiel.  

Devínske noviny účet 637.004 

účet zahŕňa výdavky na tlač časopisu Devínčan. Na rok 2019 je naplánovaná tlač 4 čísiel 

časopisu.  

 

Zdroj:111 účet 633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky, účet 635.005 Údržba špec. Str. prístr. 

zar. techn, účet 637.001 Školenia kurzy a semináre 

Plánovaný transfer zo štátneho rozpočtu účelovo viazaný pre Dobrovoľný hasičský zbor 

obce na rok 2019  v celkovej výške 1400 € odráža výšku transferu v roku 2018. Je 

rozložený medzi účty Pracovné odevy, obuv a pomôcky 740 €, Údržba špec. Str.prístr. 

zar. techn. 300 € a školenia kurzy semináre 360 €.  

 

Nakladanie s odpadmi  (COFOG 0510), Ochrana prírody a krajiny (COFOG O540) 

Odvoz odpadu – účet 637004  

zahŕňa výdavky na odvoz odpadu nazbieraného pri pravidelnom odvoze smetí zo smetných 

košov umiestnených v rámci mestskej časti, veľkokapacitné kontajnery OLO, ktoré sú 

k dispozícii občanom na jar a na jeseň a likvidáciu bioodpadu v rámci zberného dvora. Výdavky 

pre rok 2019 ponechávame na úrovni roku 2018. 

Posypový materiál – účet 633006  

výdavky na zabezpečenie posypového materiálu pre zimnú údržbu. Výdavky sú rozpočtované 

vo výške 3182 €.   

Pracovné odevy a pracovné pomôcky – účet 633010  

pracovné pomôcky pre zamestnancov údržby verejných priestranstiev a referenta životného 

prostredia. Výška nákladov je na úrovni roka 2018. 
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Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - účet 634001  

náklady na pohonné hmoty vozidla MULTICAR a benzín do kosačiek. 

 

Servis, údržba a opravy mot. vozidiel – účet 634002  

pravidelná údržba multikáry. Čerpanie súvisí s povinnými garančnými prehliadkami vozidla. 

Zároveň sa tu účtuje o opravách pojazdnej kosačky.  

Poistenie motorových vozidiel – účet 634003 

Poistenie hasičskej Avie (146 €),  poistenie hasičského auta (300,7€) a poistenie pojazdnej 

kosačky (47 €)  

Nájom strojov a prístrojov - účet 636003 

Celkovo naplánované čerpanie je vo výške 21 950 €. Na tomto účte sa účtujú náklady za 

prenájom multifunkčného zariadenia pre stavebný úrad od spoločnosti Minolta (2580€) 

a náklady na prenájom vozidla MULTIKAR (19370 €).  

Zdroj:111 účet 634001 Palivá, mazivá, oleje 

Na tomto účte je naplánované 27 € čerpanie a slúži na pokrytie dopravných nákladov pri 

voľbách .   

 

Rekreačné a športové služby (COFOG 0810), Kultúrne služby (COFOG 0820) 

Športová činnosť účet 637002   

Pre rok 2019 plánujeme 0 čerpanie. Rozpočet sme presunuli do položky kultúrna činnosť, 

nakoľko kultúrna a sociálna komisia začlenila športové vyžitie občanov mestskej časti  do 

svojich kultúrno spoločenských aktivít.  

Knižnica účet 637002  

 ide o  výdavky na nákup nových titulov pre miestnu knižnicu. Výdavky sú plánované vo výške 

355 €.  

Kultúrna činnosť účet 637002   

zahŕňa výdavky na akcie organizované kultúrnou komisiou – Devínske hody, Vinobranie, 

Šarkaniáda, Devínsky peceň, kultúrne akcie pre dôchodcov napr. výlet loďou pre jubilantov, 

vianočné posedenie,  akcie pre deti napr. Mikuláš, Veľkonočné dielne, zdobenie tekvičiek. 

Výdavky sú naplánované na úrovni roku 2018 navýšené o inflačný koeficient.  

Energie DK účet 632001, vodné, stočné DK účet 632002 a čistiaci materiál DK účet 633006   

Pri plánovaní nákladov na prevádzku domu kultúry sme vychádzali zo spotreby v roku 2018. 

Výška výdavkov sa však výraznejšie zvýšila v dôsledku avizovaných zvýšení cien energií, 

elektrická energia 10% a plyn 6 %. Celkové náklady súvisiace s prevádzkou DK vo výške 

22628 €, treba ponížiť o výnosy z refakturácie nákladov jednotlivým nájomcom DK: 
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spoločnostiam Tcom a ZV consulting v predpokladanej sume cca 9 900 €. Zároveň mestskej 

časti plynú z prenájmu DK aj príjmy za prenájmy reštaurácie Valentian (4812 €), prenájom 

priestorov pre spoločnosť Tcom (2015 €) a prenájmy za prenájom skúšobní v pivničných 

priestorov (2743 €). Mestská časť v priestoroch DK poskytuje priestor aj pre devínskych 

rodičov s deťmi (herňa), klubu dôchodcov Bohumila, prevádzkuje tam knižnicu a poskytuje 

ambulanciu pre lekárku mestskej časti. Zároveň získava prostriedky z krátkodobého prenájmu 

veľkej a malej sály, na rok 2019 je naplánovaná suma 5500 €.  Po zapracovaní všetkých týchto 

faktorov možno konštatovať, že prevádzka DK nie je stratová.  

Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi (COFOG 1070) 

Sociálna výpomoc účet 642026 

 sú tu zahrnuté sociálne príspevky pri narodení dieťaťa  a mimoriadna dávka pomoci občanovi 

ktorej výšku navrhuje kultúrna a sociálna komisia. Čerpanie je naplánované na úrovni roka 

2018. 

 

 Materská škola (COFOG 09111) Pred primárne vzdelávanie 

Tarifný plat, zdravotné a soc. poistenie  – účty 611, 621, 625 

 predstavuje mzdové  náklady a odvody do poisťovní na pedagógov a prevádzkových 

zamestnancov v MŠ. Mestská časť momentálne zamestnáva v prevádzke materskej školy tri 

učiteľky, riaditeľku, zamestnanca na výdaj stravy a upratovačku. Od septembra 2019 

predpokladáme navýšenie počtu pedagogických zamestnancov o 2 z dôvodu otvorenia novej 

triedy materskej školy. Tak isto ako pri mzdových nákladoch na stredisku miestny úrad aj na 

stredisku materská škola je nutné od 01.01.2019 počítať s rastom miezd z dôvodu navýšenia 

tarifných platov vládou SR. Rovnako sme v tejto kapitole museli ponížiť osobné ohodnotenia 

zamestnancov cca o 30 % tak, aby sme udržali celkovú úroveň navýšenia platov aj 

u zamestnancov MŠ o 14%.  

Energie – účty 632.001, 632.002  

Výdavky na spotrebu elektrickej energie, plynu a vodné a stočné.  Od septembra 2019 

predpokladáme otvorenie novej triedy materskej školy a dodatočnej spálne pre existujúcu 

triedu, čím sa kapacita materskej školy navýši o 29 detí, t.j. stúpne celkom na maximálne 59 

detí.  Odhadujeme, že v dôsledku tohto rozšírenia nám stúpnu výdavky na energie cca o 1/3. 

Zároveň sme do plánovaných čísiel premietli avizované zvýšenie cien elektriny o 10% a plynu 

o 6%.  Sumárny dopad týchto navýšení predstavuje zvýšenie výdavkov na energie oproti roku 

2018 o 38%. Nakoľko sa jedná len o odhad, výdavky bude nutné v priebehu roka neustále 

monitorovať a prípadne upraviť rozpočtovými opatreniami.  

Všeobecný materiál –  účet 633.006  

Celkový účet 633.006 a skladá z troch analytických účtov: všeobecný materiál, materiál 

z poplatku rodičov a  hygienické potreby. Na prvých dvoch účtoch sa účtuje o rovnakom 

type výdavkov na  kresliace potreby, papier, toner, pracovné pomôcky, lepidlá, hračky, 

nábytok. Členenie na dva samostatné analytické účty vyplýva z potreby oddeliť časť nákladov, 
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ktorú financuje mestská časť a časť nákladov, ktorá sa hradí z príspevku rodičov na čiastočnú 

úhradu nákladov detí navštevujúcich materskú školu. Výška týchto nákladov spolu s výškou 

nákladov na účte služby z poplatku rodičov – účet 637.004 priamo korešponduje 

s plánovaným príspevkom  od rodičov plánovaných v príjmovej časti rozpočtu – účet 223.002 

Poplatky MŠ.  Účet hygienické potreby 633.006 slúži na výdavky na nákup čistiacich potrieb 

pre MŠ.  Pre odhad nákladov na rok 2019 sme opätovne použili navýšenie výdavkov na týchto 

účtoch zhruba o tretinu oproti predchádzajúcemu roku a zároveň sme pridali  6000 €  

potrebných na zariadenie opravených priestorov do položky všeobecný materiál.  

Knihy, časopisy – účet 633.009 

na tomto účte sa zaznamenávajú výdavky na nákup literatúry pre vzdelávanie pedagógov 

materskej školy. 

Pracovné odevy a pomôcky – účet 633.010 

zahŕňa výdavky na nákup pracovných odevov pre zamestnankyne MŠ v zmysle smernice 

o ochranných pracovných odevoch. Na tomto účte sa takisto predpokladá zvýšenie výdavkov 

asi o 1/3, nakoľko bude nutné na zabezpečenie prevádzky prijať ďalšie dve učiteľky.  

Prepravné a nájom dopr. prostriedkov – účet 634.004 

náklady na hromadnú prepravu detí na jednotlivé podujatia organizované materskou školou.  

Údržba budov a objektov – účet 635.006 

Na tomto účte pre rok 2019 plánujeme len doplatok za zmluvu o dielo na dokončenie opravy 

havarijného stavu ľavého krídla materskej školy vo výške 91 153 €.  

Všeobecné služby – účet 637.004    

Pre rok 2018 predpokladáme, že všetky výdavky na všeobecné služby budú hradené z príspevku 

rodičov a preto na tomto účte je plánovaná 0 suma. 

Služby z poplatku rodičov – účet 637.004 

Plánovaná suma 1415 € sa využíva na úhradu nákladov spojených s výmenou piesku v MŠ, 

servisom rôznych zariadení, tepovaním kobercov a všetkých ostatných služieb dodaných do 

MŠ.  

Stravovanie  účet 637.014 

 sú tu výdavky na stravovanie detí a zamestnancov MŠ (režijná časť stravnej jednotky). 

Výdavky sú oproti roku 2018 od septembra 2019 navýšené o 2 pedagógov a 29 detí.  

Prídel do sociálneho fondu účet 637.016 

Výdavok je priamo viazaný na výšku mzdových nákladov. 
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Zdroj:111 účet 633006  všeobecný materiál  

V roku 2019 plánujeme, že suma transferových prostriedkov zostane oproti roku 2018 

nezmenená, nakoľko sa odvodzuje od počtu predškolákov evidovaných k 15.9. 

predchádzajúceho roka. Prostriedky budú použité v súlade s ich účelovým určením a teda 

na nákup pomôcok pre predškolákov.  

 

Strategické rozpočty na roky 2020 a 2021.  

Pri zostavovaní strategických rozpočtov na roky 2020 a 2021 sme vychádzali z predpokladu, 

že v roku 2020 sa už v podielových daniach prejaví navýšenie dané navýšením počtu žiakov 

navštevujúcich materskú školu. Predpokladaný nárast 29 detí prenásobení príspevkom na jedno 

dieťa navštevujúcu materskú školu nám dá sumu 52 200 €.   Ostatné príjmové účty navyšujeme 

len o 1 % infláciu, nakoľko momentálne nemáme k dispozícii žiadne iné relevantné dáta, ktoré 

by viedli k podstatnejším zmenám rozpočtu.  

Čo sa týka výdavkov takisto predpokladáme inflačný rast 1% na väčšine položiek na stredisku 

MÚ s výnimkou účtu údržba budov, priestorov a objektov účet 635.006, kde už pre roky 2020 

plánujeme sumu 144 992 € a rok 2021 sumu 146 544 €. Podstatné navýšenie na tomto účte 

oproti roku 2019 je dané najmä navýšením daní pre dané roky a znížením výdavkov na tomto 

účte na stredisku materská škola.  

Na stredisku materská škola sa vo výdavkovej časti rozpočtu už plne prejaví navýšenie 

mzdových nákladov v dôsledku prijatia dvoch nových pedagógov. V roku 2019 sme totiž mali 

toto navýšenie kalkulované len pre posledné štyri mesiace v roku. Zároveň na účte údržba 

budov, objektov a priestorov účet 635.006 sa už predpokladná len 10 000 € ročne, čo je 

výrazne menej ako v predchádzajúcich rokoch. Je to dané faktom, že podstatná časť 

havarijných stavov v danom objekte už bola odstránená. Ostatné výdavkové účty sú ponechané 

na úrovni predchádzajúcich rokov navýšených o 1 % infláciu.  

Výška transferov  zo štátneho rozpočtu a ich použitie je na úrovni roka 2019. (zdroj 111) 

 

 

Mimorozpočtové hospodárenie: 

Mestská časť okrem finančných prostriedkov plánovaných v rozpočte, účelovo viaže na svojom 

účte aj finančné prostriedky určené na oddĺženie, rezervný fond, sociálny fond, peniaze určené 

na zeleň, poplatok za rozvoje a iné. Najvýznamnejšou položkou mimorozpočtových príjmov je 

práve príjem z poplatku na rozvoj, ktorý je mestská časť povinná použiť na kapitálové výdavky. 

Bohužiaľ v nútenej správe nie je možné tieto prostriedky čerpať a tak sa zatiaľ kumulujú na 

účte mestskej časti. Za roky 2017 a 2018 sme naakumulovali 102 660 €. Na základe uvedeného 

predpokladáme aj v budúcom roku príjem z poplatku za rozvoj na úrovni zhruba 50 000 €.  
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2. UZNESENIE zo dňa 17.12.2018 

 

1. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín  

- Schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2019 a strategických rozpočtov na roky 2020, 

2021  

a) bez výhrad, 

b) s výhradami 

 

2. Miestne zastupiteľstvo v MČ Bratislava -  Devín berie na vedomie: 

-  Správu hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 a strategických 

rozpočtov na roky 2020, 2021 

3. Miestne zastupiteľstvo v MČ Bratislava -  Devín berie na vedomie: 

- Stanovisko núteného správcu k návrhu rozpočtu na rok 2019 a strategických 

rozpočtov na roky 2020, 2021 


