Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
k 31.12.2015
Čl. I
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
Názov účtovnej jednotky:

Mestská časť Bratislava – Rača

Sídlo účtovnej jednotky:

Kubačova 21, 831 06 Bratislava

IČO:

00304557

DIČ:
Spôsob zriadenia:

2020879212
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

Právny dôvod na zostavenie
účtovnej závierky:
Účtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku:

riadna
mimoriadna
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

Základnou úlohou mestskej časti pri výkone samosprávy, ako právnickej osoby
samostatne hospodáriacej s vlastným majetkom, zvereným majetkom a so svojimi finančnými
zdrojmi, je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a starostlivosť o potreby jej
obyvateľov.
3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej
jednotky
Starosta mestskej časti:

Mgr. Peter Pilinský

Zástupca starostu:

Mgr. Rastislav Žitný

Miestny kontrolór:
Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia:
Počet zamestnancov účtovnej jednotky
k 31.12.2015, z toho:
- počet vedúcich zamestnancov

Ing. Peter Hargaš
129,7
133
13

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti:
Rozpočtové organizácie: Základná škola Tbiliská ul., Základná škola s materskou školou Jána
Amosa Komenského na Hubeného ul., Materská škola ul. Barónka, Materská škola Cyprichova
ul., Materská škola Gelnická ul., Materská škola Plickova ul., Materská škola ul. Pri Šajbách,
Materská škola ul. Tbiliská.

Spoločnosti, v ktorých má mestská časť 100%-ný majetkový podiel: Media Rača, spol. s r.o.
Použitá metóda konsolidácie: úplná konsolidácia
4. Informácia o hospodárení mestskej časti

Aj v roku 2015 Mestská časť Bratislava – Rača ako samostatná právnická osoba plnila úlohy,
ktoré jej vyplývajú z ustanovení Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, hospodárila so zvereným
majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami, ako aj vlastnými príjmami a vlastným
majetkom získaným vlastnou činnosťou.
Na hospodárenie mestskej časti má dôležitý vplyv aj makroekonomický vývoj na Slovensku
a legislatívne opatrenia, ktoré boli prijímané v priebehu rozpočtového roka.

Rozpočtové hospodárenie 2015

A

€

Bežné príjmy

7 339 586,33

Bežné výdavky

6 688 391,55

Výsledok bežného hospodárenia

651 194,78

Kapitálové príjmy

2 091 288,26

Kapitálové výdavky

1 678 567,45

B

Výsledok kapitálového hospodárenia

C

Výsledok hospodárenia celkom /A+B/ prebytok

D

Príjmové finančné operácie

27 273,87

z toho použitie fondových prostriedkov na krytie BV

18 395,77

412 720,81

použitie zostatku prostriedkov predchádzajúcich období

1 063 915,59

8 878,10

E

Výdavkové finančné operácie

135 648,00

F

Nevyčerpané účelové prostriedky z r. 2015:

222 050,27

dotácia na nadstavbu MŠ ul. Barónka /kapitálové/

110 000,00

dotácia na rekonštrukciu MŠ ul. Pri šajbách /kapitálové/

55 000,00

nespotrebované bežné transfery na prenesené kompetencie ZŠ

46 608,00

nespotrebovaná finančná náhrada za výruby stromov /bežné/

10 442,27

Výsledok hospodárenia na prerozdelenie /C-E-F/

706 217,32

5. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií

Mestská časť Bratislava – Rača na zabezpečenie plnenia svojich úloh na úseku školstva má
zriadených osem rozpočtových organizácií, v ktorých vytvára podmienky na výchovu
a vzdelávanie detí a žiakov. Všetky rozpočtové organizácie sú právnické osoby, ktoré sú svojimi
príjmami a výdavkami napojené na rozpočet obce. Aj v roku 2015 hospodárili samostatne podľa
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schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu a jeho
zmien.
Rozpočtové organizácie sú financované z viacerých zdrojov. Výchova a vzdelávanie
v základných školách je prenesenou kompetenciou štátu a je financovaná zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom normatívov stanovených Ministerstvom školstva SR na počet žiakov
navštevujúcich jednotlivé školy. V roku 2015 bol normatív na žiaka 1.429,11 €, čo bolo
o 208,53 € viac na každého žiaka oproti predchádzajúcemu roku. Rozvoj záujmovej činnosti na
školách podporuje štát prostredníctvom tzv. vzdelávacích poukazov, ktorými sa financujú najmä
osobné náklady na krúžkovú činnosť. Aj v roku 2015 sme obdržali zo ŠR príspevok na výchovu
a vzdelávanie detí – predškolákov v materských školách, za ktorých rodičia neplatia zákonné
poplatky.
Činnosť školských klubov detí, prevádzka školských jedální a materských škôl patrí medzi
tzv. originálne kompetencie obce a mestská časť ich financuje z vlastných zdrojov. Vývoj
vynaložených originálnych kompetencií uvádza nasledovná tabuľka:

rok

suma v €

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1 024 198 €
1 049 968 €
1 082 798 €
1 352 614 €
1 383 512 €
1 235 326 €
1 365 880 €
1 420 735 €

index
1,00
1,03
1,03
1,25
1,02
0,89
1,11
1,04

V absolútnej výške síce prišlo k nárastu výdavkov na originálne kompetencie, ale toto bolo
spôsobené rozšírením prevádzky o dve triedy v materskej škole Gelnická ul. od 1.9.2015
a nákupom interiérového vybavenia do týchto dvoch tried. Mzdové výdavky naďalej rástli,
výdavky na tovary a služby zaznamenali pokles, čo čiastočne spôsobilo šetrenie nákladov na
energie v dôsledku rekonštrukcií budov škôl a škôlok.
Z originálnych kompetencií boli v r. 2015 okrem výdavkov na mzdy, odvody, platby za všetky
druhy energií, základné služby a materiál, finančné prostriedky vynaložené aj na interiérové
vybavenie novozriadených tried v MŠ Gelnická ul., /28.463 €/, výmenu PVC podlahy a výmenu
krytov
na radiátoroch v priestoroch MŠ Tbiliská ul. /10.784 €/ a ďalší drobný nákup inventáru.
Ďalším zdrojom financovania školských klubov a materských škôl sú zákonné poplatky rodičov
na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ich prevádzkou /174.788,- €/. Rozpočtové organizácie
majú zverený vo svojej správe hmotný majetok potrebný na výkon svojej činnosti, ktorý za
účelom efektívneho využívania môžu aj prenajímať. Takto získané finančné prostriedky
predstavujú vlastné príjmy, ktoré sú pri dodržaní rozpočtových pravidiel súčasťou rozpočtov
organizácií /44.478,- €/ a používajú sa na dofinancovanie prevádzkových nákladov a údržbu
a opravy budov /napr. maľovanie, výmeny podláh a pod./ Do ostatných príjmov rozpočtových
organizácií zaraďujeme réžiu za obedy a dotácie a príspevky získané zo zdrojov mimo
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samosprávy /75.106.-€/. Tieto prostriedky sú používané na spolufinancovanie prevádzkových
nákladov, resp. sa používajú podľa záväzného účelu na jednotlivé projekty.
Vybrané ukazovatele

údaje k 31.12.2015

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ

1018

Počet detí navštevujúcich MŠ

669

Počet žiakov navštevujúcich ŠKD

527

Počet žiakov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ /priemer/

643

Počet detí stravujúcich sa v ŠJ pri MŠ /priemer/

475

Počet záujmových krúžkov na ZŠ

51

Počet zamestnancov ZŠ

126

-

z toho pedagogických

88

Počet zamestnancov MŠ
-

104

z toho pedagogických

58

Prehľad hospodárenia právnych subjektov v roku 2015
údaje sú v €
Príjmy
ZŠ Tbiliská ul.

Výdavky

757 262

757 155

1 215 178

1 215 187

MŠ ul. Barónka

103 041

103 044

MŠ Cyprichova ul.

182 910

182 901

MŠ Gelnická ul.

271 312

271 325

MŠ Plickova ul.

188 657

188 640

MŠ ul. Pri šajbách

187 539

187 593

MŠ Tbiliská ul.

258 080

258 060

3 163 979

3 163 906

ZŠ s MŠ Hubeného ul.

SPOLU:

Mestská časť Bratislava–Rača nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti príspevkové
organizácie.
Spoločnosti, v ktorých má mestská časť majetkový podiel
Názov právnickej osoby
Media Rača, spol. s r.o.

Sídlo
Kubačova 21, 831 06
Bratislava

Podiel na základnom
imaní

Poznámka

100%

.

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2015 predstavuje zisk vo výške 1.748,53 €.
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