
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ-DEVÍN 
NA ROK 2014 

A VÝHĽAD NA ROKY 2015 a 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa: 
 
Programový rozpočet MČ-DEVÍN  na roky 2014 – 2016 je zostavený v súlade s 
nasledovnými právnymi normami : 
 
• so zákonom č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
• so zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
• so zákonom č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
• so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov 
• so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
• so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov 
• s opatrením MF SR z 8. 12.2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje 

druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 
klasifikácie v znení opatrenia z 28.3.2006 č. MF/008978/2006-421 a opatrenia z. 
23.4.2008 č. MF/009212/2008-421 . 

 
Programový rozpočet MČ-DEVÍN na rok 2014 je vyrovnaný , rozdiel medzi príjmami a 
výdavkami je 0. 
 

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2014 je vo výške : 601 108  € 

Príjmová časť: 
Majoritnú časť bežných príjmov aj naďalej tvoria podiely na daniach v správe štátu, ktorých 
výška sa odvíja od objemu vybranej dane z príjmov fyzických osôb, prerozdeľovanej na obce 
podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve a dani z nehnuteľnosti. Predpokladá sa, že výber dane v budúcom roku oproti 
roku 2013 zostane na nezmenenej úrovni.  Tento predpoklad je daný najmä ochotou vlády 
navýšiť príjem z podielových daní pre mestá a obce  zo súčasných 65,4 % na 67% pre rok 
2014, ale zároveň nepriaznivým sčítaním obyvateľstva za hlavné mesto SR Bratislavu. Nižšie 
čísla získané zo sčítania organizovaného  štatistickým úradom za Bratislavu, spôsobia, že 
suma pridelených peňazí pre Bratislavu nevzrastie.   MČ získa menej daní v porovnaní 
s rokom 2013 aj v dôsledku toho, že % prerozdeľovania podielových daní medzi mestské 
časti klesne z 0,29% na 0,28%. Nakoľko sa MČ nachádza v nútenej správe nemôže získavať 
príjmy z podnikania ani z Európskych fondov. Naďalej zostávajú jedinými dodatočnými 
príjmami príjmy z prenájmu pozemkov, záhrad, bytových a nebytových priestorov, ktoré má 
MČ zverené do správy. V tejto zložke rozpočtu sa predpokladá výrazné zvýšenie v dôsledku 
navrhovanej zmeny vo výške sadzieb za prenájmy pozemkov a záhrad.  
 

Vo výdavkovej časti je rozpočet zostavený z  programov. 

1. PROGRAM: SPRÁVA MESTSKEJ ČASTI 



Zámer: Ekonomicky hospodárne a spoločensky efektívne vykonávanie správy 
mestskej časti tak, aby slúžila občanom mestskej časti a podnikateľom v mestskej časti 
pri uspokojovaní ich potrieb. Vykonávanie kontrolnej činnosti hospodárenia mestskej 
časti a jej organizácií na základe platných právnych predpisov. 
 
Cieľ : Zabezpečiť potrebné materiálové a prevádzkové vybavenie súvisiace 
s činnosťou miestneho úradu, miestneho zastupiteľstva a komisií pri MZ. Zabezpečiť 
spravodlivé odmeňovanie zamestnancov mestskej časti za efektívne a kvalitné 
vykonávanie pracovných úloh v oblasti správy daní a poplatkov, ekonomického úseku, 
evidencie a správy majetku mestskej časti, životného prostredia, stavebného konania, 
služieb podnikateľom, civilnej ochrany, ochrany pred požiarmi, verejného poriadku, 
sociálnej starostlivosti, financovania štátneho a súkromného školstva, správy obecných 
nájomných bytov, zabezpečenia úkonov spojených s voľbami , kontroly miestneho 
úradu, súkromných školských zariadení, umožnenie prevádzky ambulancie všeobecnej 
lekárky a vedenia mestskej časti. Zabezpečiť odborné vzdelávanie a zvyšovanie 
kvalifikácie zamestnancov , prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a 
konferenciách a nákupom odbornej literatúry. Racionalizovať výdavky spojené so 
správou úradu. Zabezpečenie informovanosti občanov a verejnosti o aktivitách MČ 
a subjektoch pôsobiacich v MČ Bratislava – Devín.  
 
 

            BEŽNÉ VÝDAVKY:  335 272 EUR                  

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:           0 EUR 
---------------------------------------------------------------- 
CELKOVÉ VÝDAVKY:  335 272 EUR 
 

JEDNOTLIVÉ POLOŽKY VÝDAJOV SPOJENÝCH SO SPRÁVOU MESTSKEJ 
ČASTI A SPOSOB ICH VÝPOČTU: 
 

1. MZDOVÉ NÁKLADY MÚ :  
Pri výpočte sa vychádzalo z aktuálnych platných tarifných platov, výšky osobného 
hodnotenia ako aj podpísaných platných dohôd o vykonaní práce. V uvedenej skupine 
nákladov sú zahrnuté aj súvisiace odvody platieb do sociálneho a zdravotného 
poistenia, ako aj náklady na stravné lístky a tvorbu sociálneho fondu. Pri výpočte sa 
nepočítalo s predpokladanou valorizáciou, zmeny oproti minulému roku sú dané 
najmä personálnymi zmenami na miestnom úrade.   
 
 
MZDOVÉ VÝDAVKY MÚ:   240 689 EUR 
 

2. ENERGIE A KOMUNIKÁCIA MÚ: 
 
Jednotlivé položky uvedenej skupiny boli kalkulované na základe priemernej 
skutočnej spotreby roku 2013 .V položkách energie sa počíta s nárastom cien o 3 %.  
 
ENERGIE A KOMUNIKÁCIE MÚ:                           27 606 EUR 
(bez DK) 
 

3. KANCELÁRIA MÚ: 



 
Sú tu rozpočtované základné prostriedky na zabezpečenie „chodu“ kancelárií 
Miestneho úradu. Prostriedky na obnovu výpočtovej techniky a ostatných prístrojov, 
kancelárske a hygienické potreby ako aj odbornú tlač. Pri výpočte sa vychádzalo 
z priemeru roku 2013. V tejto skupine nákladov sa tak isto počíta s 3% inflačným 
navýšením. 
 
KANCELÁRIA MÚ:       16 709 EUR 
(bez DK) 
 

4. DOPRAVNÉ A ULIČNÉ ZNAČENIA: 
 
Daná položka zahŕňa náklady na kúpu súpisných čísiel, úrdržbu dopravného značenia 
a vypracovanie projektov dopravného značenia.   
 
DOPRAVNÉ A ULIČNÉ ZNAČENIA:    1 545 EUR 
 
 
 

5. AKTÍVNA ČINNOSŤ MÚ: 
 
Sú tu rozpočtované prostriedky na činnosť jednotlivých komisií MÚ. Najväščí 
rozpočet má najmä kultúrna komisia, ktorá zastrešuje najväčší počet akcií 
organizovaných miestnym úradom a to pre deti, dospelých aj dôchdcov. Mierne sa 
posilnia aj položka školenia, kurzy, semináre, kde počítame s navýšením o 200€ z 
dôvodu nutnosti preškolenie členov Obecného hasičského zboru.  
 
AKTÍVNA ČINNOSŤ MÚ:      11 120 EUR 
 

6. EXTERNÉ PORADENSTVO A POSUDKY: 
 
V tejto časti sú rozpočtované prostriedky na zabezpečenie auditu v zmysle platných 
právnych predpisov. Ďalej sú tu naplánované prostriedky na zabezpečenie chodu 
ekonomického oddelenia ako aj právneho oddelenia, ktoré je riešene dodávateľským 
spôsobom. V podpoložke štúdie expertízy a posudky je naplánovaných 4120 EUR na 
statické a iné posudky. 
 
EXTERNÉ PORADENSTVO A POSUDKY :      32 095 EUR 
 

7. SKUPINA 637. SPOLU: 
 
Sú tu rozpočtované prostriedky na bežné poplatky – notárske, súdne a bankové.  Sú 
kalkulované na základe priemeru roku 2013. 
 
637. SPOLU  873 EUR 
 
 

8.  ODVOZ ODPADU RADNICA: 
 
Prostriedky sú kalkulované na základe priemeru roku 2013.  



 
ODVOZ ODPADU:       515 EUR 
 

9.  SOCIÁLNA VÝPOMOC: 
 
Výdavky sú oproti roku 2013 navýšené o 3%. 
 
SOCIÁLNA VÝPOMOC:   4120 EUR 
 
 
 

2. PROGRAM: DOKONČENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY – DEVÍN 1 
 
Zámer: Dokončenie územného plánu Zóny – DEVÍN 1. Ide o dokončenie programu, 
ktorý začal v roku 2010 a pokračoval v roku 2011. V roku 2014 sa zatiaľ nepočíta so 
zapracovávaním zmien a doplnkov pre Magistrát Hl. mesta Bratislava a následne 
s dodatočnou tlačou. Ak sa v priebehu roku 2014 ukáže reálna šanca ukončenia celého 
procesu, náklady na tlač budú odsúhlasené rozpočtovým opatrením.  
 
BEŽNÉ VÝDAVKY:          0 EUR 
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:         0 EUR 
---------------------------------------------------------------- 
CELKOVÉ VÝDAVKY:          0 EUR 
 

3. PROGRAM: PREVÁDZKA A SPRÁVA DK 
 
Zámer: Zabezpečenie plynulej prevádzky DK, ktorý má slúžiť potrebám MČ a jej 
občanov. (organizovanie volieb, klub dôchodcov, ambulancia všeobecného lekára, 
cvičenia pre obyvateľov Devína) a umožniť fungovanie jednotlivých komisií 
v predmetných priestoroch.  (kultúrna, športová) Zároveň zabezpečiť možnosť 
krátkodobého prenájmu DK súkromným subjektom s cieľom získania finančných 
prostriedkov na krytie nákladov spojených s prevádzkou DK.  
 
 
ELEKTRICKÁ ENERGIA DK:         10379 EUR 
PLYN DK                                                 7725 EUR 
VODNÉ A STOČNÉ DK                          412 EUR 
ČISTIACI, DESINF. MAT DK                788 EUR        
           

4. PROGRAM: STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ 
 
Zámer: Zabezpečiť efektívne fungovanie pracovníkov zelene, kosenie pozemkov 
zverených MČ a dôsledné vymáhanie dodržiavania VZN o čistote a poriadku v MČ. 
Starostlivosť o vysadené zelené plochy, ich polievanie v čase sucha a rozmiestnenie 
a pravidelné vyprázdňovanie košov na odpadky a psie exkrementy. Jesenný zber lístia 
z pozemkov zverených do správy MČ a zimná údržba. Prevádzka kontajnera na zber 
bioodpadu a zabezpečenie veľkokapacitných kontajnerov pre obyvateľov MČ na jar 
a na jeseň.  
 
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU OSTATNÉ:                                    30565 EUR 



BEŽNÉ VÝDAVKY ODVOZ ODPADU KONTAJNERY:       15450 EUR 
 
 

5. PROGRAM: OPRAVA A ÚDRŽBA MAJETKU ZVERENÉHO DO SPRÁVY 
MČ-DEVÍN. 
 
Zámer: Navýšenie príjmov pre rok 2014 by malo umožniť zvýšenie výdavkov na 
opravy havarijných stavov. Najväčším plánovaným výdavkom na rok 2014 je oprava 
havarijného stavu ľavého krídla MŠ s cieľom vytvorenia novej triedy MŠ. Mestská 
časť už má právoplatné stavebné povolenie na tento projekt a začne prípravy na 
verejné obstaranie dodávateľa.  Ostatné položky sa predpokladajú na úrovni tohto 
roka.  
 
BEŽNÉ VÝDAVKY:    130 687 EUR 
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:             0 EUR 
---------------------------------------------------------------- 
CELKOVÉ VÝDAVKY:     130 687 EUR 
 

6. PROGRAM: ČINNOSŤ MŠ 
 
Zámer: Efektívne fungovanie MŠ so zabezpečením pozitívneho rozvoja osobnosti 
dieťaťa.  
 
 
BEŽNÉ VÝDAVKY:   59 831 EUR 
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:           0 EUR 
---------------------------------------------------------------- 
CELKOVÉ VÝDAVKY:   59 831 EUR 

 
 

7. PROGRAM: DLHOVÁ SLUŽBA 
 
Zámer: Plnenie záväzkov  v zmysle schváleného konsolidačného plánu. 
 
BEŽNÉ VÝDAVKY:    10 000 EUR 
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:           0 EUR 
---------------------------------------------------------------- 
CELKOVÉ VÝDAVKY:    10 000 EUR 

 
 

ROKY 2015 a 2016. 
 
Pre rok 2015 sa počíta s inflačným nárastom na všetkých položkách o 3% v porovnaní 
s rokom 2014 a pre rok 2016 sa počíta s nárastom o 3% v porovnaní s rokom 2015.  

  
 

 
                  Ing. Ľubica Kolková 
             Starostka MČ Bratislava - Devín 
  


