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1. Rozpočet mestskej časti Bratislava - Čunovo na rok 2020 
  
 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  Mestskej časti Bratislava - Čunovo  
bol   rozpočet   na  rok 2020. 

 
Mestská časť zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet  na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný 
v členení na programový a podprogramy, pričom bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  
prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový. 

Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 18.12.2019 
uznesením č. 76/2019. 

 
Rozpočet prešiel v roku 2020 viacerými zmenami,  ktoré boli v súlade  § 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 29.01.2020 RO starostu č. 1  
- 2. zmena  schválená dňa 30.01.2020 RO starostu č. 2  
- 3. zmena  schválená dňa 04.02.2020 RO starostu č. 3 
- 4. zmena  schválená dňa 24.02.2020 RO MZ č. 1, uznesením č. 86/2020 
- 5. zmena  schválená dňa 25.02.2020 RO starostu č. 4  
- 6. zmena  schválená dňa 01.04.2020 RO MZ č. 2, uznesením č. 99/2020 
- 7. zmena  schválená dňa 03.04.2020 RO starostu č. 5 
- 8. zmena  schválená dňa 06.04.2020 RO starostu č. 6 
- 9. zmena  schválená dňa 09.04.2020 RO starostu č. 7 
- 10. zmena  schválená dňa 25.05.2020 RO starostu č. 8 
- 11. zmena  schválená dňa 29.05.2020 RO starostu č. 9 
- 12. zmena  schválená dňa 01.06.2020 RO starostu č. 10 
- 13. zmena  schválená dňa 30.06.2020 RO MZ č. 3, uznesením č. 103/2020 
- 14. zmena  schválená dňa 06.07.2020 RO starostu č. 11 
- 15. zmena  schválená dňa 27.07.2020 RO MZ č. 4, uznesením č. 112/2020 
- 16. zmena  schválená dňa 03.08.2020 RO starostu č. 12 
- 17. zmena  schválená dňa 04.08.2020 RO starostu č. 13 
- 18. zmena  schválená dňa 24.08.2020 RO starostu č. 14 
- 19. zmena  schválená dňa 10.09.2020 RO starostu č. 15 
- 20. zmena  schválená dňa 18.09.2020 RO starostu č. 16 
- 21. zmena  schválená dňa 28.09.2020 RO starostu č. 17 
- 22. zmena  schválená dňa 15.10.2020 RO MZ č. 1 – ŠJ, uznesením č. 120/2020 
- 23. zmena  schválená dňa 16.10.2020 RO starostu č. 18 
- 24. zmena  schválená dňa 19.10.2020 RO starostu č. 19 
- 25. zmena  schválená dňa 26.10.2020 RO starostu č. 20 
- 26. zmena  schválená dňa 30.10.2020 RO starostu č. 21 
- 27. zmena  schválená dňa 06.11.2020 RO starostu č. 22 
- 28. zmena  schválená dňa 12.11.2020 RO MZ č. 5, uznesenie č. 127/2020 
- 29. zmena  schválená dňa 13.11.2020 RO starostu č. 23 
- 30. zmena  schválená dňa 18.11.2020 RO starostu č. 24 
- 31. zmena  schválená dňa 23.11.2020 RO starostu č. 25 
- 32. zmena  schválená dňa 25.11.2020 RO starostu č. 26 
- 33. zmena  schválená dňa 04.12.2020 RO starostu č. 27 
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- 34. zmena  schválená dňa 21.12.2020 RO MZ č. 6, uznesenie č. 136/2020 
 
 
 

Rozpočet MČ k 31. 12. 2020 v € 
 

 
Schválený 
rozpočet 

 
  

 
Schválený 

rozpočet po 
poslednej zmene 

 
Skutočné plnenie 
príjmov/čerpanie 

výdavkov 
k 31.12.2020 

 
% plnenia 
príjmov/% 

čerpania 
výdavkov  

  
Príjmy celkom 712 033,00 1 009 189,26 1 030 762,63 102,1 % 

z toho :        

Bežné príjmy 685 533,00 793 200,70 820 582,81 103,4 % 

Kapitálové príjmy 0,00 50 701,00 50 469,00 99,5 % 
Príjmové finančné 
operácie 

26 500,00 165 287,56 
159 710,82 

96,6 % 

Výdavky celkom 712 033,00 928 701,68 825 255,99 88,8 % 

z toho :        

Bežné výdavky 684 867,00 747 583,04 647 703,19 86,6 % 

Kapitálové výdavky 27 166,00 166 118,64 162 552,80 97,9 % 
Výdavkové finančné 
operácie 

0,00 15 000,00 
15 000,00 

100,0 % 

Rozpočet MČ na 
rok 2020 

vyrovnaný   prebytkový 
prebytkový  

 
 
 
 
 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v celých €  
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť  
k 31. 12.  2020 

% plnenia 

1 009 189,26 1 030 762,63 102,1 % 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 009 189,26 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 
v sume 1 030 762,63 EUR, čo predstavuje  102,1 % plnenie.  
 
 

1) Bežné príjmy  
Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť  
k 31. 12. 2020 

% plnenia 

793 200,70 820 582,81               103,4 % 
 
 

a) daňové príjmy  
Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť  
k 31. 12. 2020 

% plnenia 

691 257,28 717 076,89                103,7 % 
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Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve  
rozpočtovaný vo výške 389 007,72 €,  
skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške     389 007,72 €, 
čo predstavuje plnenie na 100 %.  
 
Podiel na dani z nehnuteľností 
rozpočtovaný vo výške 283 293,70 €,  
skutočný príjem k 31. 12. 2020 vo výške       289 107,71 € 
z toho  

- Dane z pozemkov         30 787,01 € 
- Dane zo stavieb       218 462,00 € 
- Dane z bytov a nebytových priestorov      39 858,70 € 

Daň za psa 
rozpočtovaná vo výške 2 621,53 €,  
skutočný príjem k 31. 12. 2020 vo výške            2 621,53 € 
 
Daň za predajné automaty 
rozpočtovaná vo výške 458,33 €, 
skutočný príjem k 31. 12. 2020 vo výške                 458,33 € 
 
Daň za užívanie verejného priestranstva           
rozpočtovaná vo výške 5 902,00 €,  
skutočný príjem k 31. 12. 2020 vo výške            5 902,00 € 
 
Podiel na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad    
rozpočtovaný vo výške 9 974,00  €,  
skutočný príjem k 31. 12. 2020 vo výške          9 974,00 € 
 
Poplatok za rozvoj  
rozpočtovaný vo výške 0,00  €,  
skutočný príjem k 31. 12. 2020 vo výške          20 005,60 € 
 

b) nedaňové príjmy  
Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť  
k 31. 12. 2020 

% plnenia 

59 898,89 61 461,39             102,6 % 
 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
rozpočtované vo výške 7 023,88  €,  
skutočný príjem k 31. 12. 2020 vo výške     7 023,97 €, t.j. 100,0 % 
Z toho: 

-  príjem z prenajatých pozemkov vo výške      4 562,97 € 
-  z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške    2 461,00 € 

 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky : 
Z rozpočtovaných 46 224,38 € 
bol skutočný príjem k 31. 12. 2020     47 786,33 €, t.j. 103,4 %.  
Prevažnú časť týchto príjmov tvoria: 
príjmy zo správnych poplatkov         14 309,24 €,  
prijaté pokuty za porušenie predpisov        4 360,19 €  
školné za materskú školu        12 535,00 € 
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za stravné         11 343,18 € 
ostatné            5 238,72 € 
Prijaté úroky                 12,81 € 
Iné nedaňové príjmy        6 638,28 € 
 
c) Prijaté granty a transfery:  
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť  
k 31. 12.  2020 

% plnenia 

42 044,53 42 044,53             100,00% 
 
 
Mestská časť prijala nasledovné bežné granty a transfery : 
 
Poskytovateľ  dotácie Suma v € Účel  

Šlesárová Aneta, Mgr. 80,00 € Dar na opravu hracích prvkov ŠA 
Čunova 

Murčová Martina 20,00 € Dar na opravu hracích prvkov ŠA 
Čunova 

Berková Anna 20,00 € Dar na opravu hracích prvkov ŠA 
Čunova 

Kardelisová 85,00 € Dar na podporu podujatí pre deti a 
mládež Čunova 

Nadácia Pontis  360,00 € BT - Na projekt „Naše Čunovo – krásne 
Čunovo“ 

Ministerstvo vnútra SR 1 439,00 € 
BT zo ŠR – voľby do  NR SR 
2020 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a 
rodiny 

4 473,60 € 
BT zo ŠR – dotácia k stravovacím 
návykom 

Štatistický úrad SR 3 100,00 € BT zo ŠR – SODB 
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, 
Bratislava 

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

Ministerstvo vnútra SR 495,33 € BT zo ŠR - ohlasovňa 

Ministerstvo vnútra SR 37,20 € BT zo ŠR – register adries 

Ministerstvo vnútra SR 2 407,58 € BT zo ŠR - matrika 

Magistrát Hl. mesta SR 3 488,00 € BT zo ŠR - predškoláci 

Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR,  Bratislava 

2 191,31 € BT zo ŠR - stavebný úrad 

Magistrát Hl. mesta SR 103,38 € BT zo ŠR - životné prostredie 

Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR,  Bratislava 

64,84 € BT zo ŠR  - komunikácie 

 
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia 
COVID-19: 
Poskytovateľ  dotácie Suma v € Účel  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Bratislava 

15 471,89 € 
BT zo ŠR - podpora udržania 
zamestnanosti v materských 
školách 

Ministerstvo vnútra SR 5 207,40 € 
BT zo ŠR - refundácia nákladov 
celoplošného testovania - 
Spoločná zodpovednosť 
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Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité na bežné výdavky v súlade s ich 
účelom. 
2) Kapitálové príjmy :  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť  
k 31. 12. 2020 

% plnenia 

50 701,00 50 469,00               99,5 % 
 
a) Príjem z predaja pozemkov: 
Z rozpočtovaných 701,00 € bol skutočný  
príjem k 31. 12. 2020 vo výške             469,00  €, t.j. 66,9 % 
Ide o príjem z podielu z predaja pozemkov a 
prerozdeľovania finančných prostriedkov  
Hlavného mesta. 
 
b) Prijaté granty a transfery:  
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť  
k 31. 12.  2020 

% plnenia 

50 000,00 50 000,00             100,00% 
 
Mestská časť prijala nasledovné kapitálové granty a transfery : 
 

Poskytovateľ  dotácie Suma v € Účel  

Ministerstvo financií SR 50 000,00 € Zlepšenie infraštruktúry 

 
      
3) Príjmové finančné operácie  
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť  
k 31. 12. 2020 

% plnenia 

165 287,56 159 710,82               96,6 % 
 
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 165 287,56 € bol skutočný príjem 
k 31.12.2020 vo výške 159 710,82 €, čo predstavuje 96,6 %plnenie. 
 
Uznesením MZ č. 127/2020 zo dňa 12.11.2020 bolo schválené použitie prostriedkov poplatku 
za rozvoj v sume 16 742,80 €. V skutočnosti bolo plnenie - na rekonštrukciu chodníka  
Záhumenná  - v sume 16 742,80€ , t. j. 100 %. 
 
Uznesením MZ č.119/2020 zo dňa 15.10.2020 bolo schválené prijatie návratnej finančnej 
výpomoci zo štátnych finančných aktív v sume 13 782,00 € na výkon samosprávnych funkcií 
z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie 
ochorenia COVID-19.  
V skutočnosti bolo plnenie - nákup komunitného vozidla pre potreby mestskej časti   - v sume 
13 782,00 € , t. j. 100 %. 
 
Miestne zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu celkom v sume 83 689,55 €. 
V skutočnosti bolo plnenie v sume 78 112,70 €, t. j. 93,3%. 
 
V roku 2020 boli použité vo výške: 
- uznesenie Miestneho zastupiteľstva č. 76/2019 zo 18.12.2019 

- rekonštrukcia budovy Okál           20 490,00 € 
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- uznesenie Miestneho zastupiteľstva č. 86/2020 zo 24.02.2020 
 - sklad MTZ pre DHZ-spolufinancovanie          661,44 € 
- uznesenie Miestneho zastupiteľstva č. 99/2020 zo 01.04.2020  
 - rekonštrukcia oplotenia areálu DHZ                  5 904,00 € 
- uznesenie Miestneho zastupiteľstva č. 112/2020 zo 27.07.2020 
 - čerpanie RF na bežné výdavky BV – COVID-19     26 069,50 € 
- uznesenie Miestneho zastupiteľstva č. 127/2020 z 12.11.2020 
 - čerpanie RF na bežné výdavky– COVID-19         745,60 €  
 - oplechovanie štítových múrov sýpky-oprava-BV      2 364,00 € 
 - montáž/demontáž klimatizácie         2 540,16 € 
 -komunitné vozidlo pre MČ – dofinancovanie     19 338,00 € 
 

 nevyčerpané prostriedky zo ŠR – dotácia na stravu vo výške     1 471,20 € 
 nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania vo výške     6 674,72 € 
 nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov v sume     1 718,00 € 
 nevyčerpané prostriedky zo ŠR- objekt DHZ v sume    26 209,40 € 
 finančné zábezpeky na výstavbu novej MŠ     15 000,00 €. 

 
Čerpanie rezervného fondu na bežné výdavky súvisiace s ochorením COVID-19 v roku 2020 
bolo v celkovej výške 26 815,10 €. 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v celých €  
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť  
k 31. 12. 2020 

% plnenia 

928 701,68 825 255,99 88,9 % 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 928 701,68€ bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume 825 255,99€, čo predstavuje 88,9 % plnenie.  
 
1) Bežné výdavky : 
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť  
k 31. 12.  2020 

% plnenia 

747 583,04 647 703,19 86,6 % 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 747 583,04 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume 647 703,19€, čo predstavuje  86,6 % 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 322 137,84 €, 
skutočné čerpanie k 31. 12. 2020 vo výške     286 773,73 €, čo je 89,0 % 
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MÚ,  
matriky, materskej školy a školskej jedálne.  
 
b) Poistné a príspevok do poisťovní 
rozpočtované vo výške 117 412,46€ bolo  
skutočne čerpané k 31. 12. 2020 vo výške      101 807,79 €, čo je 86,7 %   
Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov  
a dohody za zamestnávateľa do všetkých poisťovní. 
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c) Tovary a služby 
rozpočtované 250 176,38 € bolo 
skutočné čerpanie k 31. 12. 2020 vo výške               204 832,40 €, čo je 81,9 % 
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 a členské príspevky 
Z rozpočtovaných 57 856,36 € bolo   
čerpané k 31. 12. 2020 vo výške       54 289,27 €, čo je 93,8 %  
Ide o transfery na podporu športu, mládeže a dôchodcov.  
Spolufinancovanie Spoločného stavebného úradu,  
členské príspevky. 
 
2) Kapitálové výdavky :  
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť  
k 31. 12.  2020 

% plnenia 

166 118,64 162 552,80 97,9 % 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 166 118,64€ bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 
v sume 162 552,80 €, čo predstavuje  97,9 %čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu.  
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
 

a) Rekonštrukcia objektu Okál v súvislosti so zmenou účelu jeho využitia ako knižnice 
a klubových priestorov pre deti a mládež 

z rozpočtovaných 21 000,00 € bolo 
čerpané k 31.12.2020 vo výške     20 490,00 €, čo je 97,6 % 
  

b) Rekonštrukcia chodníkov na ulici Záhumenná, Ražná, Novosadná 
z rozpočtovaných 66 742,80 € bolo 
čerpané k 31.12.2020 vo výške     66 742,80 €, čo je 100,0% 
 

c) Realizácia výstavby nového objektu DHZ  
z rozpočtovaných 27 588,84 € bolo 
čerpané k 31.12.2020 vo výške     27 588,84 €, čo je 100,0% 
 

d) Nákup komunitného vozidla pre potreby mestskej časti  
z rozpočtovaných 33 120,00 € bolo 
čerpané k 31.12.2020 vo výške     33 120,00 €, čo je 100,0% 
 

e) Rekonštrukcia oplotenia areálu DHZ 
z rozpočtovaných 6 000,00 € bolo 
čerpané k 31.12.2020 vo výške     5 904,00 €, čo je 98,4 % 
 

f) Zateplenie budovy v areáli TJ 
z rozpočtovaných 6 167,00 € bolo 
čerpané k 31.12.2020 vo výške      6 167,00 €, čo je 100,0% 
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3) Výdavkové finančné operácie : 
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť  
k 31. 12.  2020 

% plnenia 

15 000,00 15 000,00 100,0 % 
 

Výdavkové finančné operácie predstavujú vrátenú zábezpeku z verejného obstarávania pre 
výstavbu novej MŠ, 

z rozpočtovaných 15 000,00 € bolo 
čerpané k 31.12.2020 vo výške     15 000,00 €, čo je 100,0 %. 
 
 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 
 

    
Hospodárenie obce  Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

    

Bežné  príjmy spolu 820 582,81 

Bežné výdavky spolu 647 703,19 

Bežný rozpočet 172 879,62 

Kapitálové  príjmy spolu 50 469,00 

Kapitálové  výdavky spolu 162 552,80 

Kapitálový rozpočet  -112 083,80 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 60 795,82 

Vylúčenie z prebytku  -34 454,10 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 26 341,72 

Príjmové finančné operácie  159 710,82 

Výdavkové finančné operácie 15 000,00 

Rozdiel finančných operácií 144 710,82 

Príjmy spolu   1 030 762,63 

Výdavky spolu 825 255,99 

Hospodárenie obce  205 506,64 
Vylúčenie z prebytku -34 454,10 
Upravené hospodárenie obce 171 052,54 

 
 
Prebytok rozpočtu v sume 60 795,82 EUR  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, upravený o nevyčerpané 
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov navrhujeme použiť na:   

- tvorbu rezervného fondu             26 341,72 €.   
 
         
     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 vylučujú prostriedky v celkovej výške 
34 454,10 Eur:  
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a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku   
 v sume 1 582,80 €, a to na stravné v ŠJ k stravovacím návykom detí, 
 v sume 3 100,00 €, a to na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020, 

 
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 2 720,90 EUR,  
 

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 
20 005,60 € prijaté za mestskú časť a v sume 7 044,80 €, ktoré mestská časť odvedie 
Hlavnému mestu SR v zmysle Štatútu v roku 2021, celkom v sume 27 050,40 €. 

 
 
Zostatok finančných operácií v sume 144 710,82 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu          144 710,82 €. 
 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 
171 052,54 €.  
 
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. 
 

   
Začiatočný stav k 1.1.2020  79 501,39 
Tvorba Rezervného fondu:     

Uznesenie MZ č. 101/2020 
Prebytok rozpočtového 
hospodárenia za rok 2018 41 454,54 

Spolu tvorba   41 454,54 
Spolu Rezervný fond   120 955,93 
      
Čerpanie Rezervného fondu:    

Uznesenie MZč. 76/2019 zo dňa 18.12.2019: rekonštrukcia budovy Okál 20 490,00 
Uznesenie MZč. 86/2020 zo dňa 24.02.2020: sklad MTZ pre DHZ Čunovo 661,44 
Uznesenie MZč. 99/2020 zo dňa 01.04.2020: rekon. oplotenia areálu DHZ 5 904,00 
Uznesenie MZč. 112/2020 zo dňa  27.07.2020: čerpanie na BV-COVID 19 26 069,50 

Uznesenie MZč. 127/2020 zo dňa  12.11.2020: 
oplechovanie štítových múrov 
sýpky  2 364,00 

  OOP pe zamest. MÚ a MŠ-BV 745,60 
  montáž/demontáž klimatiz. 2 540,16 

   
komunitné vozidlo pre MČ - 
dofinancovanie  19 338,00 

 Spolu:  78 112,70 
Konečný zostatok k 31.12.2020   42 843,23 
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 Fond na podporu rozvoja mestskej časti  
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. 2020 349,80 

Prírastky - povinný prídel - 1,5 %                   3 770,02 

Úbytky   - závodné stravovanie                    1 227,60 

               - ostatné čerpanie – vianočný príspevok 2 810,00 

Konečný zostatok k 31. 12. 2020 82,22 

    
6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2020 
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1. 1. 2020 KZ  k  31. 12. 2020 

Majetok spolu 5 399 966,90 5 627 354,09 
Neobežný majetok spolu 5 135 061,70 5 194 183,01 
z toho : 

Dlhodobý nehmotný majetok     91 525,40     81 678,40 
Dlhodobý hmotný majetok 5 043 536,30 5 112 504,61 
Dlhodobý finančný majetok   
Obežný majetok spolu 262 524,60  429 947,08 
z toho : 

Zásoby 980,24 1 145,67 
Zúčtovanie medzi subjektmi VS   
Dlhodobé pohľadávky 4 846,80 4 846,80 
Krátkodobé pohľadávky  5 364,02 99 757,56 
Finančné účty  251 333,54 324 197,05 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   
Časové rozlíšenie  2 380,60 3 224,00 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  31. 12. 2020 KZ  k  31. 12. 2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 5 399 966,90 5 627 354,09 
Vlastné imanie  4 771 285,48 4 915 748,81 
z toho : 

Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  4 771 285,48 4 915 748,81 
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Záväzky 80 105,14 107 943,47 
z toho : 

Rezervy  4 121,13 5 348,25 
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 27 680,60 1 582,80 
Dlhodobé záväzky (Sociálny fond) 601,90 325,90 
Dlhodobé záväzky ostatné 4 000,00 4 000,00 
Krátkodobé záväzky 43 701,51 82 904,52 
Bankové úvery a výpomoci   
Časové rozlíšenie 548 576,28 603 661,81 

 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2020 
 
Stav záväzkov k 31.12.2020 
 

   

Druh záväzku Záväzky celkom 
k 31.12.2020 v EUR 

z toho v  lehote 
splatnosti  

z toho po lehote 
splatnosti 

Druh záväzkov voči:     
- dodávateľom 5 000,16 5 000,16  
- zamestnancom 18 880,51 18 880,51  
- poisťovniam  12 170,99 12 170,99  
- daňovému úradu 5 630,27 5 630,27  
- štátnemu rozpočtu 15 364,80 15 364,80  
- bankám - -  
- štátnym fondom - -  
- ostatné záväzky 46 570,84 46 570,84  
- zádržné 4 000,00 4 000,00  
- zo Sociálneho fondu 325,90 325,90  

Záväzky spolu k 31.12.2020 107 943,47 107 943,47  

 
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   
    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie 
svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom 
roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu 
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia 
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

 
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a): 

 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 
z toho::  

768 377,12 

- skutočné bežné príjmy obce  768 377,12 
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019*  
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:  

- zostatok istiny z bankových úverov  
- zostatok istiny z pôžičiek  
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 13 782,00 
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov  
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  
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- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty  
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020 13 782,00 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty  
- z úveru z Environmentálneho fondu  
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  
- z úverov ................  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 0 
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020** 13 782,00 

 
Zostatok istiny k 31.12.2020** Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2019* 
§ 17 ods.6 písm. a) 

 

13 782,00 768 377,12 1,79 % 
 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
 
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 

 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 
z toho:  

768 377,12 

- skutočné bežné príjmy obce  768 377,12 
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 768 377,12 
  
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 18 988,35 
- dotácie z VUC 9 574,00 
- dotácie z MF SR ....  
- príjmy z náhradnej výsadby drevín  
- účelovo určené peňažné dary  2 736,00 
- zdroj 71 36 358,74 
- dotácie z Eurofondov   
- stravné a školné 27 447,67 

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2019 95 104,76 
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019* 673 272,36 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004  
- 821005  
- 821007  
- 821009  
- 651002  
- 651003  
- 651004  

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020** 0,00 

 
Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2020** 

Skutočné upravené bežné príjmy 
k 31.12.2019* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

0,00 673 272,36 x 
 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
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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 2020 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.  
 
 
 

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" 

7 700 € 7 700 € 0 

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

4 400 € 4 400 € 0 

 
K 31. 12. 2020  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. 

 
 
B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
 
 
 



 16

 
Prijaté transfery: 
 
Poskytovateľ 
 
        
                - 1 - 

Účelové určenie grantu, 
transferu  
 

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma  
použitých 
prostriedkov  

- 4 - 

 
Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 )  
- 5 - 

Ministerstvo vnútra SR 
BT zo ŠR – voľby do  
NR SR 2020 

1 439,00 € 1 247,04 11,29 € 

Ministerstvo práce 
sociálnych vecí a rodiny 

BT zo ŠR – dotácia 
k stravovacím návykom 

4 473,60 € 2 890,80 1 582,80 € 

Štatistický úrad SR BT zo ŠR – SODB  3 100,00 € 3 100,00 €  - 

Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny Bratislava 

BT zo ŠR - podpora 
udržania zamestnanosti v 
materských školách 

15 471,89 € 15 471,89 €          - 

Dobrovoľná požiarna 
ochrana SR, Bratislava 

BT zo ŠR – pre potreby 
DHZ 

3 000,00 € 3 000,00 €          - 

Ministerstvo vnútra SR BT zo ŠR - ohlasovňa 495,33 € 495,33 € - 

Ministerstvo vnútra SR 
BT zo ŠR – register 
adries 

37,20 € 37,20 € - 

Ministerstvo vnútra SR BT zo ŠR - matrika 2 407,58 € 2 407,58 € - 
Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu 
SR 

BT zo ŠR - predškoláci 3 488,00 € 3 488,00 € - 

Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho 
rozvoja SR,  Bratislava 

BT zo ŠR - stavebný 
úrad 

2 191,31 € 2 191,31 € - 

Magistrát Hl. mesta SR 
BT zo ŠR - životné 
prostredie 

103,38 € 103,38 € - 

Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho 
rozvoja SR,  Bratislava 

BT zo ŠR  - komunikácie 64,84 € 64,84 € - 

Ministerstvo vnútra SR 

BT zo ŠR - refundácia 
nákladov celoplošného 
testovania - Spoločná 
zodpovednosť 

5 207,40 € 5 207,40 € - 

Ministerstvo financií SR 
KT zo ŠR – Zlepšenie 
infraštruktúry 

50 000,00 € 50 000,00 € - 

 
 
C. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Mestská časť neuzatvorila v roku 2020 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. 
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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 

36 948,71 €      36 948,71 €     0 

 
 
E. Finančné usporiadanie voči rozpočtu VUC 
 
Mestská časť v roku 2020 neprijala žiaden transfer z rozpočtu VUC. 
 
10. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 
 
Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenia obce. 
 

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 
(Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne 
ovplyvnil mnoho krajín. Situácia sa neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový 
obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo.  

Uvedené negatívne vplyvy mali v roku 2020 za následok zhoršenie ukazovateľa 
zadĺženosti obce. 
 Zároveň je potrebné uviesť, že od vyhlásenia núdzového stavu v marci 2020 až do konca 
roka samospráva zabezpečovala mnohé funkcie v oblasti CO obyvateľstva, napr. krízový 
mamažnent, zabezpečovanie dezinfekčných, hygienických opatrení, rúška pre občanov atď. 
Koncom roka dva krát vykonala pre štát – celoplošné testovanie obyvateľstva na prítomnosť 
vírusu COVID-19. Nebolo možné realizovať mnohé plánované aktivity v oblasti kultúry, 
športu, sociálnych vecí, školstva. Taktiež táto situácia mala za následok výrazné spomalenie 
a obmedzenia v zabezpečovaní samosprávnych funkcií obce a  najmä na rozvojových 
projektoch obce. 

Nakoľko sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné 
poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.  
 
11. 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 20.03.2020 
Vypracovala: Ing. Ľubica Maasová 
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12. Návrh uznesenia: 
 

1) Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko miestnej kontrolórky 
k návrhu Záverečného účtu za rok 2020. 
 

2) Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020. 
 

3) Miestne zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet MČ Bratislava - Čunovo 
a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad. 
 

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

 
vo výške    171 052,54 €. 

 
 

 
 
 
 


