STANOVISKO
miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
na obdobie rokov 2019-2021

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov predkladám miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Podunajské
Biskupice stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Podunajské Biskupice na obdobie rokov 2019 –
2021 pred jeho schválením.
Stanovisko k návrhu rozpočtu bolo spracované na základe predloženého návrhu číselného a programového
rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na obdobie rokov 2019 - 2021.
Návrh rozpočtu mestskej časti bol posudzovaný predovšetkým:
• z hľadiska súladu predloženého návrhu rozpočtu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä:
- Zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien
a doplnkov,
- Zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien a doplnkov,
- Zákonom č. 377/1990 Z.z. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších zmien
a doplnkov
- Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
- Zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších zmien a doplnkov
- Zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov
- Ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
• z hľadiska súladu predloženého návrhu rozpočtu so všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti, najmä:
- VZN o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie
prístroje na území MČ Bratislava – Pod. Biskupice, VZN o poskytovaní účelových finančných dotácií
z rozpočtu mestskej časti, VZN, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov, určených na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice, VZN o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom
mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice v čase núdze a pri zabezpečovaní stravovania dôchodcov,
VZN o cenovej regulácii nájomného za nebytové priestory, školské a predškolské zariadenia a prenájom
pozemkov a o cenovej regulácii služieb spojených s užívaním nebytových priestorov a prenájmom pozemkov
v majetku a v správe Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a ďalšími nariadeniami a internými
predpismi, ktoré tvoria východisko pre tvorbu návrhu rozpočtu mestskej časti
• z hľadiska metodickej správnosti predloženého návrhu rozpočtu v súlade s:
- Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019-2021 vydanej MF SR v súlade s §14
zákona č. 523/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien a doplnkov
- Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová,
organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov
územnej samosprávy
- Opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie
územné celky v znení neskorších predpisov s ohľadom na príjem stravného od zákonných zástupcov detí či
zamestnancov alebo cudzích stravníkov
Vyhláškou Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov
verejnej správy (SK COFOG)

NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV NA ROKY 2019 - 2021
Návrh rozpočtu mestskej časti je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov ako viacročný na obdobie troch
rozpočtových rokov, v členení podľa § 9 odst.1 citovaného zákona ako rozpočet na príslušný rozpočtový rok a dva
rozpočtové roky, ktoré nasledujú po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet. Viacročný rozpočet je strednodobým
ekonomickým nástrojom finančnej politiky. V rozpočte sú vyjadrené zámery a ciele rozvoja mestskej časti a potrieb
jej obyvateľov. Tvorba rozpočtu vychádza z rozpočtu verejnej správy na roky 2019-2021.
Rozpočet na roky 2019 až 2021 je v súlade s § 10 odst. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov vnútorne členený na:
• bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky
• kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
• finančné operácie, t.j. príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie
Predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice je zostavený v súlade
s ustanovením § 10 ods.7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších zmien a doplnkov. Návrh rozpočtu na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný, pričom celkové príjmy
aj celkové výdavky sú vo výške 8 634 844 €. Bežný rozpočet zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako
prebytkový, pričom prebytok kapitálového rozpočtu je možné použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.
Rozpočty na roky 2020 a 2021 nie sú podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy záväzné a budú upresňovať a aktualizovať v ďalšom rozpočtovom roku. Rovnako
ako na rok 2019 sú rozpočty na ďalšie dva roky navrhnuté ako vyrovnané.
Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2019 vychádza z vývoja plnenia príjmov a výdavkov
v predchádzajúcom období, z očakávanej skutočnosti za rok 2018, z uzatvorených zmlúv, z rozhodnutí
a usmernení ministerstiev a iných orgánov, a tiež z požiadaviek jednotlivých organizačných útvarov. Návrh
rozpočtu na rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o 1 001 259 € vyšší, čo predstavuje 13% nárast.
Bežný rozpočet, zostavený na rok 2019, je v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 vyšší o 902 979 €
a kapitálový rozpočet je vyšší o 98 280 €.
Bilancia rozpočtovaných príjmov a výdavkov na rok 2019 je nasledovná:

Porovnanie schváleného rozpočtu 2018 a návrhu rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu na roky 2019– 2021 je zostavený nasledovne:
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Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov bol zverejnený v súlade so zákonom dňa 21.12.2018, a predložený
na schválenie miestnemu zastupiteľstvu v časti príjmov podľa ekonomickej klasifikácie a v časti výdavkov podľa
funkčnej klasifikácie. Jednotlivé položky rozpočtovaných príjmov a výdavkov, uvedené v tabuľkách č. 1 až 4, ktoré
tvoria prílohu návrhu rozpočtu, sú detailnejšie rozpísané a zdôvodnené v jeho textovej časti.
Príjmová časť rozpočtu
Štruktúra príjmovej časti návrhu rozpočtu pozostáva z bežných príjmov a z kapitálových príjmov. Na rok
2019 sú plánované príjmy vo výške 8 634 844 €, z toho bežné príjmy vo výške 8 355 747 € a kapitálové príjmy
vo výške 279 097 €. Celkový nárast príjmov oproti schválenému rozpočtu roku 2018 je vo výške 1 001 259 €.
Detailnejší rozpis príjmových položiek podľa ekonomickej klasifikácie je obsiahnutý v tabuľkovej časti návrhu
rozpočtu mestskej časti (tabuľky č.1 a č. 3).
Rozpočet príjmov za roky 2016-2021

Bežné príjmy na rok 2019 sú navrhnuté vo výške 8 355 747 €. Návrh bežných príjmov mestskej časti na rok 2019
je v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2018 o 902 979 € vyšší, čo predstavuje 12% nárast.. Bežné príjmy
pozostávajú z daňových príjmov, nedaňových príjmov, grantov a transferov. U daňových príjmov sa predpokladá
17% navýšenie, pri nedaňových príjmoch ostáva návrh rozpočtu na rok 2019 zhruba na úrovni SR 2018. Transfery
zo štátneho rozpočtu sa predpokladajú vyššie o 10%.
Prehľad návrhu rozpočtu príjmov na rok 2019 v porovnaní so SR 2018

✓

Podiel jednotlivých príjmov na celkových bež. príjmoch

Daňové príjmy na rok 2019 plánované vo výške 5 012 117 € sú najvýznamnejšou časťou bežných príjmov
a tvoria 60 % celkových bežných príjmov. Návrh rozpočtu predpokladá navýšenie týchto príjmov oproti
schválenému rozpočtu 2018 o 718 774 €, najmä vplyvom vyššieho predpokladaného podielu na výnose dane
z príjmov fyzických osôb, ktoré sú prerozdeľované na úrovni hlavného mesta SR Bratislavy. Systém
prerozdelenia príjmov z hlavného mesta medzi mestské časti je upravený v Štatúte hl. mesta SR Bratislavy.
Daňové príjmy pozostávajú z:
• podielových daní - daň z príjmov FO, daň z nehnuteľností (zahŕňa dane za pozemky, stavby a byty), daň
za komunálny odpad
• miestnych daní - daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje, daň za psa, daň za užívanie
verejného priestranstva (miestne dane upravuje platné znenie VZN mestskej časti)

Porovnanie daňových príjmov v NR 2019 oproti SR2018

Podiel na celkových daňových príjmoch
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✓

Nedaňové príjmy sú navrhované vo výške 1 251 998 €. Návrh rozpočtu príjmov na rok 2019 vychádza
zo skutočnosti predchádzajúcich období, z očakávanej skutočnosti roku 2018 a predpokladu na základe
platných nájomných zmlúv. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 sa nepredpokladajú výraznejšie zmeny.
Iné nedaňové príjmy rozpočtových organizácií ZŠ a MŠ sa predpokladajú vo výške 597 574 €. Ďalším
významným zdrojom nedaňových príjmov sú príjmy z prenájmu budov vo výške 271 199 € a z prenájmu
pozemkov mestskej časti v plánovanej výške 263 791 €. V skutočnosti má mestská časť vyššie príjmy
z prenájmu pozemkov, plynúce z veľkej časti zo zmluvy so spoločnosťou Sehring s.r.o., avšak do rozpočtu sú
zahrnuté iba vo výške zmluvy a skutočná výška platieb od spoločnosti je vypočítaná a následne uhrádzaná
podľa skutočne vyťažených ton štrkopieskov v danej oblasti. Vyššie skutočné príjmy sú potom možným
zdrojom prebytku rozpočtu mestskej časti alebo slúžia na krytie nepredpokladaných výdavkov. Administratívne
poplatky vo výške 51 000 € zahŕňajú najmä správne poplatky za úkony vykonávané mestskou časťou ako
príslušným úradom v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Ostatné poplatky vo výške 66 434 € zahŕňajú
trhové poplatky, výpožičné za knihy, príjmy za opatrovateľskú službu, platby za kultúrne podujatia, príjmy
za réžie plynúce z prenájmov, platby za inzerciu a ďalšie.

Porovnanie nedaňových príjmov

Podiel na celkových nedaňových príjmoch

✓

Granty a transfery
Transfery tvoria v prevažnej miere príjmy zo štátneho rozpočtu na výkon prenesených kompetencií štátnej
správy a transfer zo ŠR na financovanie ZŠ a MŠ, pričom na rok 2019 predstavujú sumu 2 091 632 €. V porovnaní
so schváleným rozpočtom na rok 2018 sú o 185 337 € vyššie. Plánovaný nárast príjmov predstavuje najmä
očakávaný vyšší transfer zo štátneho rozpočtu na ZŠ v rámci prenesených kompetencií štátnej správy vo výške
1 996 037 €. Transfer zo ŠR na financovanie MŠ je plánovaný vo výške 36 445 € a na ostatné transfery v rámci
prenesených kompetencií štátnej správy vo výške 59 150 €.
Kapitálové príjmy na rok 2019 sú rozpočtované vo výške 279 097 € a tvoria ich príjmy z plánovaného predaja
pozemkov vo výške 33 030 € a príjem na rekonštrukciu budovy a areálu MŠ Komárovská zo štátneho rozpočtu SR
vo výške 116 558 € a nenávratný finančný príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja v výške 129 509 €.
Mestská časť sa bude naďalej snažiť o získanie nenávratných finančných prostriedkov na rozvojové programy
a v prípade úspešnosti budú tieto prostriedky zahrnuté do rozpočtu jeho zmenou.
Výdavková časť rozpočtu
Celkové výdavky mestskej časti na rok 2019 sú navrhované vo výške 8 634 844 €, z toho bežné výdavky
8 355 747 €, kapitálové výdavky 258 344 € a výdavkové finančné operácie 20 753 €. Rozpis výdavkov v členení
podľa funkčnej klasifikácie je obsiahnutý v tabuľkových prílohách k návrhu rozpočtu (tabuľka č. 2 a č. 4). Popis
rozpočtovaných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je popísaný v textovej časti návrhu rozpočtu.
Rozpočet výdavkov za roky 2016-2021
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Bežné výdavky navrhované vo výške 8 355 747 € slúžia hlavne na zabezpečenie plnenia hlavných úloh
samosprávnych funkcií mestskej časti a základnú prevádzku zariadení zriadených mestskou časťou ako sú ZŠ,
MŠ, opatrovateľskú činnosť a oblasť životného prostredia. Bežné výdavky zahŕňajú výdavky na mzdy, platy,
poistné, tovary a služby, napr. cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, údržbu a opravy, nájomné, transfery
a výdavky na splácanie úrokov z úveru. Plánované bežné výdavky na rok 2019 sú oproti schválenému rozpočtu
na rok 2018 vyššie v absolútnom vyjadrení o 902 979 €, čiže o 12 %.
Prehľad bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

Prehľad bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

Plánované navýšenie príjmov sa premietlo aj vo zvýšení rozpočtu výdavkových položiek vo viacerých
oblastiach, po prehodnotení požiadaviek oddelení na navýšenie výdavkov, potrebných na zabezpečenie
plánovaných úloh a cieľov. Navýšenie bežných výdavkov v návrhu rozpočtu na rok 2019 ovplyvnila aj 10%
valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy. Položkovitý rozpis navrhovaných bežných výdavkov
podľa funkčnej klasifikácie je obsiahnutý v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (tabuľka č.2). Najväčší podiel
na výdavkoch mestskej časti majú výdavky na vzdelávanie pre oblasť školstva. Financovanie výdavkov v oblasti
školstva je zabezpečené z rôznych zdrojov, ktorými sú transfery zo štátneho rozpočtu, vlastné príjmy školských
zariadení a zvyšok financuje mestská časť z podielových daní. Vlastné príjmy škôl sú zabezpečované z darov,
grantov, dotácií, príjmov za nájom častí objektov škôl (telocvične, učebne, jedálne a pod.), príjmov školských
zariadení za réžie a stravu. Potrebné navýšenie výdavkov bežného rozpočtu bolo v zmysle potrieb premietnuté aj
do rozpočtu v oblasti odpadového hospodárstva, údržby ciest a budov, ako aj v sociálnej oblasti.
Finančné zabezpečenie plánovaných bežných výdavkov na vzdelávanie
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Plánované kapitálové výdavky sú kryté kapitálovými príjmami a na rok 2019 sú rozpočtované vo výške 258 344 €.
Z uvedenej sumy sa plánujú výdavky na obstaranie softvérového vybavenia pre miestny úrad vo výške 2 000 €,
na rekonštrukciu budovy a areálu MŠ Komárovská vo výške 246 067 € a na nákup úžitkového motorového vozidla
pre referát životného prostredia vo výške 10 277 €.
Výdavkové finančné operácie plánované na rok 2019 vo výške 20 753 € sú určené na splácanie istiny úveru
zo ŠFRB na výstavbu Nájomného bytového domu na Uzbeckej ul. (splátky úveru sú naplánované do augusta
2020).
Programový rozpočet
Návrh rozpočtu sa predkladá aj ako Programový rozpočet. Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava
– Podunajské Biskupice na rok 2019 je vypracovaný rovnako ako v predchádzajúcom roku v programovej
štruktúre, pozostávajúcej zo samostatných trinástich programov. Programy sa vnútorne delia na podprogramy
a prvky, ktoré predstavujú rozpočtové výdavky a očakávané výstupy. Členenie programového rozpočtu
zabezpečuje lepšiu prehľadnosť a transparentnosť plánovania a sledovania čerpania výdavkov. Návrh
programového rozpočtu je vypracovaný aj na roky 2020 a 2021, hoci tieto hodnoty sú nezáväzné. Predložený
programový návrh rozpočtu obsahuje údaje o zámeroch, cieľoch a výstupoch mestskej časti.
Na rok 2019 je programový rozpočet zostavený nasledovne:

Podiel bežných výdavkov jednotlivých programov na celkových bežných výdavkoch

Ako už bolo spomenuté, výdavky na školstvo tvoria viac ako polovicu rozpočtu mestskej časti. Najväčšou
mierou sa preto na bežných výdavkoch podieľa program Vzdelávanie, ktorý tvorí až 62% rozpočtu bežných
výdavkov a zahŕňa výdavky na predškolskú výchovu v MŠ, základné vzdelávanie v ZŠ, školské jedálne a školské
kluby detí.
V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú 4 základné školy s právnou subjektivitou:
ZŠ Podzáhradná, ZŠ Bieloruská, ZŚ Biskupická a ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Vetvárska.
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Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice je tiež zriaďovateľom materských škôl:
MŠ Estónska 3 (samostatný právny subjekt s elokovanými pracoviskami na Estónskej 7 a Podzáhradnej),
MŠ Linzbothova (samostatný právny subjekt s elokovanými pracoviskami na Dudvážskej a Latorickej ulici)
a MŠ na Staromlynskej ulici, ktorá je súčasťou ZŠ s MŠ s VJM Vetvárska.
Ako vidieť z vývoja skutočne vynaložených výdavkov na oblasť školstva, každoročne sa navyšujú, čo je
však ovplyvnené najmä rastom miezd. Oproti roku 2018 sa opäť plánuje navýšenie rozpočtu na školách najmä
z dôvodu plánovaného nárastu finančných prostriedkov na mzdy, príplatky, ktoré súvisia s valorizáciou platových
taríf zamestnancov verejnej správy a nárastu súvisiacich odvodov do poisťovní. Pre porovnanie vývoja bežných
výdavkov podľa jednotlivých programov programového rozpočtu prikladám aj stručný prehľad od roku 2015.
Rekapitulácia programového rozpočtu - bežné výdavky 2015-2021

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO
Na základe preštudovania predloženého číselného a programového návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava
– Podunajské Biskupice na roky 2019 - 2021, posúdením jeho súladu so všeobecne záväznými právnymi
predpismi a ďalšími súvisiacimi predpismi konštatujem, že:
➢

Návrh rozpočtu mestskej časti na roky 2019-2021 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, najmä zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
zmien a doplnkov, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších zmien a doplnkov, zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov,
377/1990 Z.z. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších zmien a doplnkov.

➢

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti.

➢

Návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky
2019-2021; podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení
neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia; podľa funkčnej
klasifikácie v súlade s Vyhláškou Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická
klasifikácia výdavkov verejnej správy a v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.
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➢

Návrh programového rozpočtu je vypracovaný a predložený na schválenie v členení v zmysle §10 ods.4
zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie. Je predložený v programovej štruktúre,
pozostávajúcej zo samostatných trinástich programov, ktoré sú následne členené do podprogramov a prvkov,
ktoré obsahujú podrobne rozpracované zámery a ciele mestskej časti.

➢

Návrh rozpočtu obsahuje údaje o finančných operáciách tak, ako to určuje § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov.

➢

Návrh rozpočtu mestskej časti je vypracovaný v zmysle čl. 9 Ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej
zodpovednosti ako aj § 4 ods. 6 zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého
sú subjekty verejnej správy povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou
návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného
rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

➢

Návrh rozpočtu bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice ako aj na webovej stránke mestskej časti dňa 21.12.2018, čiže bola dodržaná
informačná povinnosť v súlade s § 9 odst. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého musí
byť rozpočet obce pred schválením zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu
mohli obyvatelia mestskej časti vyjadriť.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava -Podunajské
Biskupice:
- s c h v á l i ť predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2019
- zobrať na vedomie
na roky 2020 a 2021

návrh

rozpočtu

mestskej

časti

Bratislava - Podunajské

Biskupice

V Bratislave 14.1.2019
Ing. Iveta G y ö r g y o v á
miestna kontrolórka
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
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