STANOVISKO
miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
k záverečnému účtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice za rok 2016

V zmysle ustanovenia §18f ods.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, predkladám miestnemu zastupiteľstvu odborné stanovisko k záverečnému účtu Mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2016 pred jeho schválením. Účelom stanoviska je posúdenie
náležitostí predloženého návrhu záverečného účtu, ktorý je mestská časť povinná zostaviť. Stanovisko je
spracované na základe predloženého materiálu „Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice za rok 2016“ (ďalej záverečný účet), predložených finančných a účtovných výkazov účtovnej závierky
mestskej časti - súvahy k 31.12.2016, výkazu ziskov a strát k 31.12.2016, poznámok k účtovnej závierke
a finančného výkazu o plnení rozpočtu k 31.12.2016.
VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Záverečný účet je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a je predložený na prerokovanie miestneho zastupiteľstva
v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti
Záverečný účet bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti v zákonom
stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením, v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 ods.9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mestskej časti
Mestská časť si splnila povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, z ktorého vyplýva povinnosť obce dať si overiť účtovnú závierku audítorom podľa
osobitného predpisu (v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). Správa nezávislého audítora je súčasťou záverečného účtu.
4. Metodická správnosť predloženého záverečného účtu
Záverečný účet je spracovaný v zmysle ustanovení § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Predložený záverečný účet za rok 2016
obsahuje povinné náležitosti, ktorými sú podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy najmä:
* údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10, ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
* bilanciu aktív a pasív,
* prehľad o stave a vývoji dlhu,
* údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v jeho pôsobnosti,
* prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov,
* hodnotenie plnenia programov mestskej časti
Záverečný účet obsahuje prehľad tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov, kde sú prehľadne
spracované prírastky a úbytky v rezervnom fonde, sociálnom fonde a fonde rozvoja bývania. Zároveň obsahuje
prehľad o výsledku hospodárenia a jeho použití, v textovej časti podrobný rozbor skutočných príjmov
a výdavkov, ako aj tabuľkové prílohy s prehľadom plnenia príjmov a výdavkov. Údaje o plnení rozpočtu sú
spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR č. 010175/2004-42 zo dňa 8. decembra
2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej
samosprávy.

ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Mestská časť postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu
mestskej časti. V súlade s § 16 ods. 2 citovaného zákona finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane
finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu, finančné vzťahy k štátnemu
rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.
Rozpočet mestskej časti na rok 2016
Mestská časť mala zostavený rozpočet na rok 2016 v súlade s ustanovením § 10 ods.7 zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a bol zostavený ako vyrovnaný.
Finančné hospodárenie mestskej časti sa v roku 2016 riadilo rozpočtom schváleným uznesením
miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. 120/2014-2018 zo dňa 8.12.2015, vrátane rozpočtov rozpočtových
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. V priebehu roka bol rozpočet menený v súlade s §14
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy viacerými rozpočtovými opatreniami,
ktoré boli premietnuté do šiestich zmien rozpočtu. Zmeny pôvodne schváleného rozpočtu boli realizované
z dôvodu dosiahnutia vyšších bežných príjmov, na základe oznámení o výške dotácií zo ŠR na prenesený
výkon štátnej správy, z dôvodu zapojenia finančných prostriedkov z rezervného fondu prostredníctvom
príjmových finančných operácií a ďalšími zmenami podľa aktuálnej potreby.
Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice,
ktorý sa vnútorne člení podľa § 10, ods. 3, zákona č. 583/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z.n.p. na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a finančné
operácie.
Rozpočet mestskej časti na rok 2016 v EUR
Tabuľka č.1

Hospodárenie v mestskej časti za rok 2016
Mestská časť v roku 2016 vykázala prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 186 501 €, schodok
kapitálového rozpočtu vo výške 229 719 € a zostatok finančných operácií vo výške 693 504 €. Hospodárenie
mestskej časti vrátane finančných operácií predstavovalo 1 650 286 €.
Hospodársky výsledok bežného a kapitálového rozpočtu mestskej časti za rok 2016, zistený podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predstavuje prebytok rozpočtu
vo výške 956 782 €. V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného
zákona z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, ktoré boli vo výške
46 525 € a ktoré je možné použiť do 31.3. v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8, ods. 5 zákona
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
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Hospodársky výsledok po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu je vo výške
910 257 € a navrhuje sa použiť na tvorbu rezervného fondu. Zostatok finančných operácií vo výške 693 504 €
sa rovnako navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu. Návrh na skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2016 je 1 603 761 €. O jeho ďalšom použití rozhoduje miestne zastupiteľstvo.
Údaje sú v EUR

Tabuľka č.2

Plnenie príjmov za rok 2016
Za rok 2016 boli dosiahnuté celkové príjmy vo výške 8 875 710 €. Plnenie celkových príjmov je
v absolútnom vyjadrení o 1 087 750 € vyššie ako bolo schválené v rozpočte po zmenách, čo predstavuje nárast
o 14 % oproti upravenému rozpočtu.
Údaje sú v EUR

Tabuľka č.3

Bežné príjmy
Celkovo boli bežné príjmy vyššie o 1 006 440 €, čo predstavuje nárast oproti upravenému rozpočtu
o 15,4 %. Dosiahnuté bežné príjmy boli vyššie najmä v oblasti daňových príjmov oproti rozpočtu o 650 tis.€,
z toho výnos dane z príjmov fyzických osôb (+624 tis. €), daň z nehnuteľností (+23 tis. €), miestne dane (+3
tis.€). Nedaňové príjmy boli oproti rozpočtu vyššie o 342 tis. €, čo ovplyvnili najmä vyššie príjmy za prenájom
majetku mestskej časti (prenájom pozemkov +311 tis. €, prenájom budov +16 tis. €). Pomerne vysoké prebytky
bežných príjmov sú častým zdrojom pre tvorbu rezervného fondu, prostredníctvom ktorého sú realizované
aktivity potrebné pre kapitálový rozvoj mestskej časti a zveľaďovanie majetku mestskej časti.
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Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy za rok 2016 boli v celkovej výške 599 695 €. Transfer zo štátneho rozpočtu tvorila
refundácia výdavkov v rámci projektu „Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“ vo výške 65 842 €.
Ostatné kapitálové príjmy tvorili príjmy za predaje pozemkov v celkovej výške 533 853 €, prehľad ktorých je
detailne spracovaný v záverečnom účte.
Príjmové finančné operácie
Príjmové finančné operácie boli v celkovej výške 714 257 €, z čoho 701 715 € tvorí prevod finančných
prostriedkov z rezervného fondu na základe uznesení miestneho zastupiteľstva a 12 542 € predstavujú
nevyčerpané prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade
s ustanovením § 8, ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. .
Plnenie výdavkov za rok 2016
V roku 2016 boli výdavky realizované v objeme 7 225 424 €, čo je 92,8 % upraveného rozpočtu. Plnenie
celkových výdavkov je nižšie oproti upravenému rozpočtu o 562 536 €, čo bolo spôsobené hlavne nižšími
kapitálovými výdavkami v porovnaní s upraveným rozpočtom (-370 tis. €). Bežné výdavky boli nižšie oproti
upravenému rozpočtu o 193 tis. €.
Údaje sú v EUR

Tabuľka č.4

Bežné výdavky
Bežné výdavky za rok 2016 boli vo výške 6 375 257 €, čiže boli oproti upravenému rozpočtu nižšie
o 192 603 €. Záverečný účet obsahuje prehľadný a detailný rozpis čerpania výdavkov podľa funkčnej
klasifikácie.
Údaje sú v EUR

Tabuľka č.5

Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky za rok 2016, z ktorých boli financované investičné požiadavky mestskej časti
a zriadených rozpočtových organizácií, boli vo výške 829 414 €. Významnou investíciou boli rekonštrukcie
a modernizácie základných a materských škôl (celkom 363 tis. €), kde sa jednalo o rekonštrukcie strechy,
obvodových plášťov, hygienických zariadení, školských jedální, vybudovanie kanalizačnej prípojky, ale aj nákup
nových prístrojov a zariadení. V oblasti cestnej dopravy boli realizované rekonštrukcie chodníkov a miestnych
komunikácií III. a IV. triedy (151 tis. €) a vybudovanie cyklotrasy na ulici Pri hrádzi a Jegenešskej (80 tis. €).
Výdavky boli ďalej použité na rekonštrukciu, modernizáciu detských ihrísk a nákup nových hracích elementov
(19,6 tis. €), vybudovanie „Psieho parku“ (9,5 tis. €), rekonštrukciu a modernizáciu kotolne na Zdravotnom
stredisku Učiteľská (42 tis. €), nákup pozemku - areál Požiarnej zbrojnice (98,2 tis. €), budovanie kamerového
systému (21,5 tis. €).
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Ďalšie výdavky boli vynaložené na nákup softvéru, klimatizácie, kopírovacích strojov, zriadenie wifi
pripojenia, umývačky riadu do DK Vetvár, vybudovanie kanalizačných prípojok, projektovú dokumentáciu
k projektu rekonštrukcie budovy a areálu MŠ Komárovská a k projektu rekonštrukcie trhoviska Latorická.
Podrobný rozpis použitia kapitálových výdavkov je spracovaný v záverečnom účte.
Výdavkové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie predstavuje splácanie istiny poskytnutého úveru zo ŠFRB na výstavbu
nájomného bytového domu na Uzbeckej ulici vo výške 20 753 €.
Plnenie výdavkov v programovej štruktúre
Záverečný účet obsahuje podrobné hodnotenie plnenia programov mestskej časti. Mestská časť
Bratislava – Podunajské Biskupice má vypracovaný programový rozpočet v programovej štruktúre
pozostávajúcej zo samostatných 13 programov a následne z podprogramov a prvkov pre lepšie sledovanie
vecného a finančného plnenia. Na základe cieľov a merateľných ukazovateľov sa vykonáva hodnotenie
a monitorovanie ako nástroj k zlepšeniu výkonnosti a kvality programového rozpočtovania. Z údajov v tabuľke
č. 6 je možné vidieť napĺňanie programového rozpočtu podľa jednotlivých programov v členení podľa druhu
výdavkov.
Najvýznamnejšou oblasťou z pohľadu objemu bežných výdavkov je program 8-Vzdelávanie, ktorý
predstavuje čiastku 3 950 297 €. Jedná sa o poskytnutie transferu z prídelu normatívnych prenesených
a originálnych kompetencií na financovanie zriadených ZŠ, poskytnutie transferu z originálnych kompetencií
na financovanie činnosti zriadených materských škôl, financovanie školských klubov detí pri ZŠ a financovanie
školských jedální pri MŠ a ZŠ.
Tabuľka č.6
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V tabuľke č. 7 uvádzam prehľad vývoja čerpania výdavkov v rámci programového rozpočtu
za posledných 5 rokov. Ako možno vidieť, medziročný nárast bežných výdavkov od roku 2012 do roku 2016
predstavuje cca 300 tis. €. Spôsobuje to vo veľkej miere medziročný nárast miezd a s tým súvisiacich odvodov
do poisťovní, pričom najväčšiu časť predstavuje nárast výdavkov na základné a materské školy (program
Vzdelávanie). Počas posledných rokov výrazne vzrástli aj výdavky na odpadové hospodárstvo.
Pri porovnaní výsledkov roku 2016 a 2015 bol opätovne najvýraznejší nárast v programe vzdelávanie,
kde navýšenie predstavovalo cca 157 tis. €. V roku 2016 bol nárast oproti r. 2015 aj v oblasti kultúry o 59 tis. €,
v programe Interné služby mestskej časti o 53 tis. €, v programe Prostredie pre život o 22 tis. € a v programe
administratíva o 67 tis. €. Podrobný rozpis realizovaných aktivít a výdavkov s nimi spojených je detailne
spracovaný v textovej časti záverečného účtu.
Plnenie programového rozpočtu v rokoch 2012-2016 – bežné výdavky v EUR
Tabuľka č.7

Bilancia aktív a pasív
Záverečný účet obce obsahuje prehľadnú bilanciu aktív a pasív k dátumu účtovnej závierky, ktorá je vyrovnaná
na strane aktív aj pasív vo výške 32 239 782 €.
Údaje sú v €

Tabuľka č.8 Údaje sú v €

Tabuľka č.9

Oproti predchádzajúcemu roku je najvýraznejší nárast v oblasti finančného majetku mestskej časti.
Vyšší stav na bankových účtoch ku koncu roka je najmä z dôvodu vyšších príjmov z podielových daní. Pokles
stavu dlhodobého majetku predstavuje zníženie jeho hodnoty vplyvom odpisov. K 31.12.2016 bola vykonaná
riadna inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
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Tvorba a použitie peňažných fondov
Mestská časť má na samostatných bankových účtoch vedené pohyby peňažných fondov, medzi ktoré
patrí rezervný fond, sociálny fond a fond rozvoja bývania. Záverečný účet obsahuje podrobný prehľad prírastkov
a úbytkov na uvedených účtoch.
Stav peňažných fondov k 1.1. a k 31.12.2016 v EUR

ZÁVER
Po preštudovaní materiálu môžem konštatovať, že predložený Záverečný účet Mestskej časti Bratislava
– Podunajské Biskupice za rok 2016 je vypracovaný v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi, podáva primeraný prehľad o príjmoch, výdavkoch a celkovom hospodárení mestskej časti. Ročná
účtovná závierka Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice za rok 2016 bola vykonaná v zmysle
platných právnych predpisov, najmä príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom
znení a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obsahuje súvahu k 31.12.2016, výkaz ziskov a strát
a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad, účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich
informácií. K 31.12.2016 bola vykonaná riadna inventarizácia v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve v platnom znení. Z inventarizačného zápisu ústrednej inventarizačnej komisie
vyplýva, že inventarizáciou neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Účtovná závierka vyjadruje
vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu a výsledok hospodárenia mestskej časti k 31.12.2016.
Ročná účtovná závierka mestskej časti bola overená nezávislým audítorom v zmysle § 16 ods. 3 zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Záverečný účet bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti v súlade s § 9 ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 5.4.2017.
Na základe týchto skutočností odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice v zmysle návrhu uznesenia:
schváliť
1.) Celoročné hospodárenie bez výhrad
2.) Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2016
3.) Prevod prebytku hospodárenia vo výške 910 257 € do rezervného fondu
4.) Prevod zostatku finančných operácií vo výške 693 504 € do rezervného fondu
V Bratislave 7.4.2017
Vypracovala: Ing. Iveta Györgyová, miestna kontrolórka Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
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