
      M I E S T N Y    Ú R A D    Č U N O V O 
 
                                  

      Hraničiarska 144, 851 10 Bratislava  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
       

 

ZÁVEREČNÝ  ÚČET  
Mestskej časti Bratislava - Čunovo 

za rok 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh záverečného účtu: 
 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 29.4.2019 
 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa 26.4.2019 
 
 
 
 

 



 2

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Čunovo  
za rok 2018 

 
 

 
         OBSAH :  
 

1. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Čunovo na rok 2018 
 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 

 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 

 
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov 

 
6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2018 
 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2018 

 
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - 

podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. 
 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči: 
- zriadeným a založeným právnickým osobám 
- štátnemu rozpočtu 
- štátnym fondom 
- rozpočtom iných obcí 
- rozpočtom VÚC 

 
10. Hodnotenie plnenia rozpočtu – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 

 
11. Návrh uznesenia 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rozpočet mestskej časti Bratislava - Čunovo na rok 2018  
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Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  Mestskej časti Bratislava - Čunovo 

(MČ) bol   rozpočet   na  rok   2018. MČ zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7) 
Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet na rok 2018 bol zostavený ako 
vyrovnaný v členení na programy a podprogramy, pričom bežný rozpočet bol zostavený ako 
prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.  

Hospodárenie MČ sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet bol 
schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 15.12.2017 uznesením č. 248/2017. 

Rozpočet prešiel v roku 2018 zmenami, ktoré boli v súlade s § 14 ods. 2 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
č. 583/2004 Z. z.  v platnom znení nasledovne: 

 
- 1. zmena  schválená dňa 01.03.2018 RO starostu č. 1  
- 2. zmena  schválená dňa 01.03.2018 RO starostu č. 2  
- 3. zmena  schválená dňa 01.03.2018 RO starostu č. 3 
- 4. zmena  schválená dňa 01.03.2018 RO starostu č. 4 
- 5. zmena  schválená dňa 01.03.2018 RO starostu č. 5 
- 6. zmena  schválená dňa 01.03.2018 RO starostu č. 6 
- 7. zmena  schválená dňa 01.03.2018 RO starostu č. 7 
- 8. zmena  schválená dňa 01.03.2018 RO starostu č. 8 
- 9. zmena  schválená dňa 01.03.2018 RO starostu č. 9 
- 10. zmena  schválená dňa 01.03.2018 RO starostu č. 10 
- 11. zmena  schválená dňa 01.03.2018 RO starostu č. 11 
- 12. zmena  schválená dňa 01.03.2018 RO starostu č. 12 
- 13. zmena  schválená dňa 01.03.2018 RO MZ č. 1, uznesenie č. 258/2018 
- 14. zmena  schválená dňa 01.03.2018 RO MZ č. 2, uznesenie č. 259/2018 
- 15. zmena  schválená dňa 01.03.2018 RO starostu č. 13 
- 16. zmena  schválená dňa 01.03.2018 RO starostu č. 14 
- 17. zmena  schválená dňa 01.03.2018 RO starostu č. 15 
- 18. zmena  schválená dňa 01.03.2018 RO starostu č. 16 
- 19. zmena  schválená dňa 01.03.2018 RO starostu č. 17 
- 20. zmena  schválená dňa 01.03.2018 RO starostu č. 18 
- 21. zmena  schválená dňa 29.03.2018 RO starostu č. 19 
- 22. zmena  schválená dňa 11.04.2018 RO starostu č. 20 
- 23. zmena  schválená dňa 19.04.2018 RO MZ č. 3, uznesenie č. 276/2018 
- 24. zmena  schválená dňa 23.04.2018 RO starostu č. 21 
- 25. zmena  schválená dňa 25.05.2018 RO starostu č. 22 
- 26. zmena  schválená dňa 27.06.2018 RO MZ č. 4, uznesenie č. 292/2018 
- 27. zmena  schválená dňa 31.07.2018 RO starostu č. 23 
- 28. zmena  schválená dňa 01.08.2018 RO starostu č. 24 
- 29. zmena  schválená dňa 01.08.2018 RO starostu č. 25 
- 30. zmena  schválená dňa 10.09.2018 RO MZ č. 5, uznesenie č. 306/2018 
- 31. zmena  schválená dňa 10.09.2018 RO MZ č. 6, uznesenie č. 307/2018 
- 32. zmena  schválená dňa 11.09.2018 RO starostu č. 26 
- 33. zmena  schválená dňa 11.09.2018 RO starostu č. 27 
- 34. zmena  schválená dňa 11.09.2018 RO starostu č. 28 
- 35. zmena  schválená dňa 11.09.2018 RO starostu č. 29 
- 36. zmena  schválená dňa 11.09.2018 RO starostu č. 30 
- 37. zmena  schválená dňa 11.09.2018 RO starostu č. 31 
- 38. zmena  schválená dňa 11.09.2018 RO starostu č. 32 
- 39. zmena  schválená dňa 26.09.2018 RO starostu č. 33 
- 40. zmena  schválená dňa 26.09.2018 RO starostu č. 34 
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- 41. zmena  schválená dňa 26.09.2018 RO starostu č. 35 
- 42. zmena  schválená dňa 26.09.2018 RO starostu č. 36 
- 43. zmena  schválená dňa 08.10.2018 RO starostu č. 37 
- 44. zmena  schválená dňa 10.10.2018 RO starostu č. 38 
- 45. zmena  schválená dňa 29.10.2018 RO MZ č. 7, uznesenie č. 312/2018 
- 46. zmena  schválená dňa 29.10.2018 RO MZ č. 8, uznesenie č. 313/2018 
- 47. zmena  schválená dňa 02.11.2018 RO starostu č. 39 
- 48. zmena  schválená dňa 06.11.2018 RO starostu č. 40 
- 49. zmena  schválená dňa 07.11.2018 RO starostu č. 41 
- 50. zmena  schválená dňa 14.11.2018 RO starostu č. 42 
- 51. zmena  schválená dňa 28.11.2018 RO starostu č. 43 
- 52. zmena  schválená dňa 07.12.2018 RO starostu č. 44 
- 53. zmena  schválená dňa 10.12.2018 RO starostu č. 45 
- 54. zmena  schválená dňa 13.12.2018 RO starostu č. 46 
- 55. zmena  schválená dňa 19.12.2018 RO MZ č. 9, uznesenie č. 8/2018 
- 56. zmena  schválená dňa 21.12.2018 RO starostu č. 47 
- 57. zmena  schválená dňa 28.12.2018 RO starostu č. 48 

 
Rozpočet MČ k 31. 12. 2018 

  
  Schválený rozpočet 

na rok 2018 
Rozpočet 2018 

po zmenách 
Príjmy celkom 642 063,00 833 417,79 
z toho :     
Bežné príjmy 642 063,00 662 735,16 
Kapitálové príjmy 0 166 158,40 
Príjmové finančné operácie   0 4 524,23 
Výdavky celkom 642 063,00 832 282,56 
z toho :     
Bežné výdavky 633 563,00 654 793,16 
Kapitálové výdavky 1 300,00 170 289,40 
Výdavkové finančné operácie 7 200,00 7 200,00 
Rozpočet MČ na rok 2018 vyrovnaný prebytkový 
 
 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v celých €  
 
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť  
k 31. 12.  2018 % plnenia 

833 417,79 882 506,01 105,89 % 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 833 417,79 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 
v sume 882 506,01 EUR, čo predstavuje  105,89 % plnenie.  
 
 

1) Bežné príjmy  
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť  
k 31. 12. 2018 

% plnenia 

662 735,16 711 805,38               107,40 % 
 
 

a) daňové príjmy  
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Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zme0ne 

Skutočnosť  
k 31. 12.  2018 

% plnenia 

599 032,42 644 471,34             107,60 % 
 
Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve  
rozpočtovaný vo výške 350 971,00 €,  
skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške     365 704,86 €, 
čo predstavuje plnenie na 104,20 %.  
 
Podiel na dani z nehnuteľností 
rozpočtovaný vo výške 235 851,00 €,  
skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške       242 125,86 € 
z toho  

- Dane z pozemkov         33 251,15 € 
- Dane zo stavieb       174 671,93 € 
- Dane z bytov a nebytových priestorov      34 202,78 € 

Daň za psa 
rozpočtovaná vo výške 2 555,75 €,  
skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške           2 555,75 € 
 
Daň za predajné automaty 
rozpočtovaná vo výške 600,00 €, 
skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške                 608,33 € 
 
Daň za užívanie verejného priestranstva           
rozpočtovaná vo výške 2 054,67 €,  
skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške            3 131,32 € 
 
Podiel na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad    
rozpočtovaný vo výške 7 000,00  €,  
skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške          10 733,00 € 
 
Poplatok za rozvoj  
rozpočtovaný vo výške 0,00  €,  
skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške          19 612,22 € 
 

b) nedaňové príjmy  
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť  
k 31. 12.  2018 

% plnenia 

49 384,58 53 015,88             107,35 % 
 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
rozpočtované vo výške 8 568,09  €,  
skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške     9 302,09 €, t.j. 108,60% 
Z toho: 

-  príjem z prenajatých pozemkov vo výške      3 979,09 € 
-  z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške    5 323,00 € 

 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky : 
Z rozpočtovaných 36 398,96 
bol skutočný príjem k 31. 12. 2018     39 295,37 €, t.j. 108,00 %.  
Prevažnú časť týchto príjmov tvoria: 
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príjmy zo správnych poplatkov         11 045,00 €,  
prijaté pokuty za porušenie predpisov        4 593,07 €  
školné za materskú školu          6 578,00 € 
za stravné v ŠJ (vlastní a cudzí stravníci)      15 551,34 € 
ostatné             1 527,96 € 
 
Prijaté úroky                   4,66 € 
 
Iné nedaňové príjmy        4 413,76 € 
 
c) Prijaté granty a transfery:  
 

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť  
k 31. 12.  2018 

% plnenia 

14 318,16 14 318,16             100,00% 
 
 
Mestská časť prijala nasledovné bežné granty a transfery : 
Poskytovateľ  dotácie Suma v € Účel  
Štefan Bán - Kontexpres 20,00 € Dar na podporu podujatí pre deti a mládež Čunova 

Kovovýroba Dodo 50,00 € Dar na podporu podujatí pre deti a mládež Čunova 

Miletichová Ivona       20,00 € Dar na podporu podujatí pre deti a mládež Čunova 

Ferenčák Pavel 1 000,00 € Dar na vydanie publikácie Čunova 

Nadácia Pontis  436,00 € Na projekt „čistejšie Čunovo“ 

Ministerstvo vnútra SR 1 545,58 € BT zo ŠR – komunálne voľby 2018 
Ministerstvo vnútra SR    462,66 € BT zo ŠR - ohlasovňa 
Ministerstvo vnútra SR 88,40 € BT zo ŠR – register adries 
Ministerstvo vnútra SR 2 019,92 € BT zo ŠR - matrika 
Magistrát Hl. mesta SR 3 964,00 € BT zo ŠR - predškoláci 
Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho 
rozvoja SR,  Bratislava 

1 556,22 € BT zo ŠR - stavebný úrad 

Magistrát Hl. mesta SR 94,81  € BT zo ŠR - životné prostredie 
Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho 
rozvoja SR,  Bratislava 

60,57 € BT zo ŠR  - komunikácie 

Dobrovoľná požiarna ochrana 
SR, Bratislava 

3 000,00 € BT zo ŠR – pre potreby DHZO 

 
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

 

 

2) Kapitálové príjmy :  
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Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť  
k 31. 12. 2018 

% plnenia 

166 158,40 166 176,40               100,01  % 
 
a) Príjem z predaja pozemkov: 
Z rozpočtovaných 139 786,00 € bol skutočný  
príjem k 31. 12. 2018 vo výške      139 786,00  € 
ide o príjem z predaja pozemkov vlastných a v správe 
 
Z rozpočtovaných 163,00 € bol skutočný  
príjem k 31. 12. 2018 vo výške              181,00  € 
 
Ide o príjem z podielu z predaja pozemkov a 
prerozdeľovania finančných prostriedkov  
Hlavného mesta. 
 
b) Granty a transfery 
Príjem rozpočtovaný 26 209,40 €  
skutočnosť k 31. 12. 2018 bola vo výške     26 209,40 €  
predstavuje príjem na financovanie objektu 
materiálno-technického vybavenia pre DHZ MČ 
 
 
3) Príjmové finančné operácie  
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť  
k 31. 12. 2018 % plnenia 

4 524,23 4 524,23               100,00  % 
 
Z rozpočtovaných príjmových FO 4 524,23 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 
4 524,23 €, čo predstavuje 100,00% plnenie. 
V roku 2018 boli použité: 
 
- uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 258/2018 zo dňa 5.2.2018 bolo v roku 2018 
schválené použitie rezervného fondu na dofinancovania rekonštrukcie IV. modulu strechy 
sýpky vo výške 1 566,00 €, skutočné čerpanie bolo v sume   1 566,00 €. 
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania vo výške   2 958,23 €. 
 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v celých €  
 
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť  
k 31. 12.  2018 

% plnenia 

832 282,56 734 262,81 88,22 % 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 832 282,56EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 
v sume 734 262,81EUR, čo predstavuje  88,22 % plnenie.  
 
1) Bežné výdavky : 
  
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť  
k 31. 12.  2018 

% plnenia 

654 793,16 612 639,11 93,56 % 
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 654 793,16€ bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 
v sume 612 639,11 €, čo predstavuje  93,56 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu. 
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 
 
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
rozpočtované vo výške 244 346,44 €, 
skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 vo výške     242 653,94 €, čo je 99,3 % 
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MÚ,  
matriky, materskej školy a školskej jedálne.  
 
b) Poistné a príspevok do poisťovní 
rozpočtované vo výške 99 927,60€ bolo  
skutočne čerpané k 31. 12. 2018 vo výške     91 980,16 €, čo je 92,00 %   
Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov  
a dohodárov za zamestnávateľa do všetkých poisťovní. 
 
c) Tovary a služby 
rozpočtované 247 381,84 € bolo 
skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 vo výške               217 807,49 €, čo je 88,00% 
Ide o prevádzkové výdavky na MÚ, MŠ, ŠJ, šport,  
kultúru, cintorín, sociálne služby: ako sú cestovné náhrady,  
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba,  
a ostatné tovary a služby. 
 
d) Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 62 103,22 € bolo   
čerpané k 31. 12. 2018 vo výške       59 544,72 €, čo je 95,90 % 
Ide o transfery na podporu športu, mládeže a dôchodcov.  
Spolufinancovanie Spoločného stavebného úradu,  
členské príspevky. 
 
e) Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných 483,00 € bolo   
čerpané k 31. 12. 2018 vo výške              101,74 €, čo je 21,10% 
Ide o splácanie úrokov z lízingu, ktorý bol v roku 2018 
ukončený. 
 
2) Kapitálové výdavky :  
 
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť  
k 31. 12.  2018 % plnenia 

170 289,40 114 424,61 67,19 % 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 170 289,40 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 
v sume 114 424,61 €, čo predstavuje  67,19 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu.  
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
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a) rekonštrukcia objektu Okál  v súvislosti so zmenou účelu jeho využitia ako knižnice 
a klubových priestorov pre deti a mládež 
z rozpočtovaných 45 000,00 € bolo 
čerpané k 31.12.2018 vo výške     17 568,50 €, čo je 39,00% 
  
c) Prípravná a projektová dokumentácia spojená s rekonštrukciou historického objektu 
kaštieľ a účelom využitia ako Ekocentrum. 
z rozpočtovaných 92 288,00 € bolo 
čerpané k 31.12.2018 vo výške     91 280,00 €, čo je 98,90% 
 
2) Výdavkové finančné operácie : 

 
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť  
k 31. 12.  2018 

% plnenia 

7 200,00 7 199,09 99,99 % 
 

Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie lízingu v roku 2018. 
z rozpočtovaných 7 200,00 € bolo 
čerpané k 31.12.2018 vo výške     7 199,09 €, čo je 99,99% 

 
 
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 
 
 

    
Hospodárenie obce  Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

    

Bežné  príjmy spolu 711 805,38 

Bežné výdavky spolu 612 639,11 

Bežný rozpočet 99 166,27 

Kapitálové  príjmy spolu 166 176,40 

Kapitálové  výdavky spolu 114 424,61 

Kapitálový rozpočet  51 751,79 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 150 918,06 

Vylúčenie z prebytku -53  764,53 

Upravený prebytok bežného a kapitálového 
rozpočtu 

97 153,53 

Príjmové finančné operácie  4 524,23 

Výdavkové finančné operácie 7 199,09 

Rozdiel finančných operácií -2 674,86 

PRÍJMY SPOLU   882 506,01 

VÝDAVKY SPOLU 734 262,81 

Hospodárenie obce 148 243,20 

Vylúčenie z prebytku -53 764,53 

Upravené hospodárenie obce 94 478,67 

 
Prebytok rozpočtu v sume 150 918,06 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané 
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 53 764,53 €  navrhujeme použiť na:
   

- tvorbu rezervného fondu  94 478,67 €  
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií     2 674,86 € 

 
        
     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 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 vylu čujú :   
 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 
predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 26 209,40 €, a to na objekt materiálno-
technického zabezpečenia pre DHZ MČ 
 

b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa 
ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 4 209,63 € 
 

c) nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č.447/2015 
Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 
19 612,22 € prijaté za mestskú časť a v sume 3 733,28 €, ktoré mestská časť odvedie 
Hlavnému mestu SR v zmysle Štatútu, celkom v sume 23 345,50 €. 

 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 
94 478,67 €.  
 
 
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov 
 
Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
 

  Zdroj/ú čel Suma v € 
Začiatočný stav k 1.1.2018   2 622,63 
Prírastky: 
Uznesenie zastupiteľstva č.273/2018 
zo dňa 19.4.2018 

Prebytok rozpočtového 
hospodárenia za rok 2017 59 312,38 

Spolu    61 935,01 
  
Úbytky:    
Uznesenie MZ č. 258/2018 zo dňa 
5.2.2018 

Rekonštrukcia sýpky IV. modul - 
dofinancovanie 1 566,00 

Spolu   1 566,00 
 
Konečný zostatok k 31.12.2018   60 369,01 

 
 
 
Fond na podporu rozvoja mestskej časti  
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Mestská časť Bratislava – Čunovo schválila uznesením č. 99/2016 zo dňa 7.4.2016 štatút 
Fondu na podporu rozvoja mestskej časti (samostatný bankový účet). Účet je neaktívny. 
 
 
Sociálny fond 
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 
Sociálny fond Suma v € 

Začiatočný stav k 1. 1. 2018 642,55 

Prírastky - povinný prídel - 1,5 %                   3 160,67 

Úbytky   - závodné stravovanie                    1 277,18 

               - príspevok na regeneráciu pracovnej sily 430,00 

               - ostatné čerpanie – vianočný príspevok 1 620,00 

               - ostatné čerpanie – vianočné posedenie 186,69 

               - bankové poplatky (ešte neprevedené z BU) 3,50 

Konečný zostatok k 31. 12. 2018 285,85 

 
    
6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2018 
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1. 1. 2018 KZ  k  31. 12. 2018 
Majetok spolu 5 400 930,98 5 520 859,09 
Neobežný majetok spolu 5 293 386,03 5 253 459,02 
z toho : 

Dlhodobý nehmotný majetok   128 679,40        108 893,40     
Dlhodobý hmotný majetok 5 164 706,63 5 144 565,62 
Dlhodobý finančný majetok   
Obežný majetok spolu 106 399,95    265 146,18    
z toho : 

Zásoby 1 046,60     1 143,52       
Zúčtovanie medzi subjektmi VS                     
Dlhodobé pohľadávky 4 846,80 4 846,80 
Krátkodobé pohľadávky  8 908,63  20 135,73     
Finančné účty  91 597,92 239 020,13 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   
Časové rozlíšenie  1 145,00  2 253,89     
 

 

 

P A S Í V A 
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Názov ZS  k  1. 1. 2018 KZ  k  31. 12. 2018 
Vlastné imanie a záväzky spolu 5 400 930,98 5 520 859,09 
Vlastné imanie  4 653 342,11 4 831 029,91 
z toho : 

Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  4 653 342,00 4 831 029,91 
Záväzky 102 839,34      98 235,79 
z toho : 

Rezervy        15 215,00       1 514,37 
Zúčtovanie medzi subjektmi VS         -     26 209,40 
Dlhodobé záväzky (Sociálny fond)          857,43                  518,85        
Dlhodobé záväzky ostatné     23 905,38       4 000,00 
Krátkodobé záväzky    62 861,53      65 993,17   
Bankové úvery a výpomoci   
Časové rozlíšenie 644 749,53 591 593,39  

 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2018 
 
Stav záväzkov k 31.12.2018 
 

   

Druh záväzku Záväzky celkom 
k 31.12.2018 v EUR 

z toho v  lehote 
splatnosti  

z toho po lehote 
splatnosti 

Druh záväzkov voči:     
- dodávateľom 3 017,05 3 017,05  
- zamestnancom 14 462,38 14 462,38  
- poisťovniam  9 212,48 9 212,48  
- daňovému úradu 2 048,00 2 048,00  
- štátnemu rozpočtu 20 905,38 20 905,38  
- bankám - -  
- štátnym fondom - -  
- ostatné záväzky 16 347,88 15 890,18 457,70 
- zádržné 4 000,00 4 000,00  
- zo Sociálneho fondu 518,85 518,85  

Záväzky spolu k 31.12.2018 70 512,02 70 054,32 457,70 
 
 
 
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým 

osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 
 
 
Mestská časť v roku 2018 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 1/2017 zo dňa 25.2.2017 
o poskytovaní dotácií, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu 
všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
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Žiadateľ dotácie: 
Účelové určenie dotácie: 

 
- 1 - 

Suma  poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma  skutočne 
použitých 

prostriedkov  
 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 

- stĺ.3 ) 
 

- 4 - 
Telovýchovná jednota Čunovo - bežné 
výdavky na projekt "Súťažný, priateľský, 
turnajový a rekreačný futbal" 

6 000 € 6 000 € 0 

Združenie priateľov Čunova – bežné výdavky 
na projekt „Dunaj 2018“  a Deň detí 

  700 €   700 € 0 

Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku – 
bežné výdavky na sústredenie tamburašskej 
skupiny Konjic-Heľpa 

   500 €    500 € 0 

Čunovský kŕdeľ – bežné výdavky - 
zachovanie, tvorba a propagácia kultúrnych 
hodnôt obce Čunovo 

6 300 € 6 300 € 0 

Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku – 
bežné výdavky na sústredenie tamburašskej 
skupiny Konjic- Selce 

 1 500 €  1 500 € 0 

 
K 31. 12. 2018  boli všetky dotácie vyúčtované. 
 
 
9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 

a. zriadeným a založeným právnickým osobám 
b. štátnemu rozpočtu 
c. štátnym fondom 
d. rozpočtom iných obcí 
e. rozpočtom VÚC 

 
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má 
mestská časť finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov 
k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom 
a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej 
usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí 
a k rozpočtom VÚC. 

 
 
 

A. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým 
organizáciám, príspevkovým organizáciám a obchodným spoločnostiam: 

 
Mestská časť Bratislava – Čunovo nie je zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej ani 
príspevkovej organizácie a nemá podiel v žiadnej obchodnej spoločnosti. 
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B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
 
Prijaté transfery: 
Poskytovateľ 
 
        
                - 1 - 

Účelové určenie grantu, 
transferu  
 

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma  
použitých 
prostriedko
v  

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

vrátenie 
- 5 - 

Ministerstvo vnútra SR Matrika - BT 2 019,92 € 2 019,92 € 0 

Ministerstvo vnútra SR 
Hlásenie pobytu obyvateľov 
- BT 462,66  € 462,66  € 0 

Ministerstvo vnútra SR Register adries - BT  88,40  €  88,40  € 0 
Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionál. 
rozvoja SR 

Komunikácie - BT 60,57  € 60,57  € 0 

Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionál. 
rozvoja SR 

Prenesený výkon štátnej 
správy v oblasti staveb. 
poriadku - BT 

1 556,22 € 1 556,22 € 0 

Magistrát Hl. mesta SR Školstvo - BT 3 964,00 € 3 964,00 € 0 
Magistrát Hl. mesta SR Životné prostredie - BT 94,81 € 94,81 € 0 

Ministerstvo vnútra SR 
Voľby do orgánov 
samosprávy 2018 1 545,58 € 1 545,58 € 0 

Dobrovoľná požiarna 
ochrana SR 

Pre potreby DHZO- BT 3 000,00 € 3 000,00 € 0 

Ministerstvo vnútra SR 
 

Nový objekt DHZ - KT 26 209,40 €  -  26 209,40 

 
 
C. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Mestská časť neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 
 
D. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 
 
Mestská časť Bratislava – Čunovo má uzatvorenú zmluvu s Mestskými časťami Bratislava – 
Rusovce a Bratislava – Jarovce o spolufinancovaní Spoločného stavebného úradu, ktoré bolo 
realizované mesačnými platbami. 
 
 
 
Prijímateľ 
    
        - 1 - 

 
Účelové určenie 
grantu, transferu  
 

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
prostriedkov  
 

- 3 - 

Suma  
použitých 
prostriedkov  
 

- 4 - 

 
Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 

- 5 - 
Mestská časť  
Bratislava - Rusovce 

Spoločný stavebný 
úrad - BT 

37 508,30      37 508,30     0 

 
V roku 2018 bolo poskytnutých na základe zmluvy spolu 37 508,30€. Z toho suma 
34 800,00€ predstavujú – zálohy podľa platnej zmluvy na rok 2018. Suma  2 708,30 € 
predstavuje doplatok za vyúčtovanie nákladov na prevádzku Spoločného stavebného úradu za 
rok 2017.  
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10. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu 
 
Príloha č.1 – Hodnotenie plnenia programového rozpočtu 
 
Hodnotenie plnenia programového rozpočtu je prerokované v miestnom zastupiteľstve ako 
samostatný bod rokovania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gabriela Ferenčáková 
        starostka mestskej časti 
   Bratislava – Čunovo 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave - Čunove dňa 1.3.2019 
Vypracovala: Ing. Ľubica Maasová 
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11. Návrh uznesenia: 
 

1) Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko miestnej kontrolórky 
k návrhu Záverečného účtu za rok 2018. 
 

2) Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018. 
 

3) Miestne zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet MČ Bratislava - Čunovo 
a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad. 
 

4) Miestne zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 
tvorbu rezervného fondu  

 
vo výške    94 478,67  €. 

 
 

 
 
 
 
 


