Dôvodová správa
Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky vyššieho územného
celku, ktorý vyjadruje zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov. Povinnosť zostavovať
rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky vyplýva z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon č. 583/2004 Z. z.).
Rozpočet na príslušný rok je záväzný a rozpočet na nasledujúce dva roky má informatívny
charakter. Rozpočet je predkladaný v programovej štruktúre, ktorá predstavuje zámery a
ciele, ktoré bude vyšší územný celok realizovať z výdavkov rozpočtu. Podľa týchto
požiadaviek je rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja vo svojej výdavkovej časti
rozdelený na trinásť programov, ktoré sa delia na podprogramy a ďalej na prvky.
Predkladaný rozpočet musí byť zostavený ako vyrovnaný alebo prebytkový (§ 10 ods. 7
zákona č. 583/2004 Z. z.).
Medzi hlavné riziká rozpočtu je možné zaradiť:
Nenaplnenie daňových príjmov (daň z PFO a daň z motorových vozidiel)
v takej miere a v takých intervaloch, ako je predpokladané v rozpočte;
Neplnenie predpokladaných kapitálových príjmov v takej výške, ako je
predpokladané v rozpočte;
Vznik mimoriadnych havarijných, resp. škodových udalostí nad rámec
rozpočtu;
Zásadnú zmenu vo vývoji makroekonomických ukazovateľov;
Vznik, príp. novelizácia legislatívnych noriem, ktoré majú priamy dopad na
výdavky rozpočtu; Výraznejší pokles žiakov na školách a tým aj pokles
príjmov z normatívu na žiaka;
Nedostatočné možnosti získania prostriedkov z EÚ a čerpanie prostriedkov
z EÚ pri projektoch financovaných z EÚ z rôznych dôvodov (nekvalitne
pripravené projekty, neplnenie termínov, nedôsledná komunikácia a kontrola,
fluktuácia zamestnancov);
Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2014 je navrhovaný ako vyrovnaný,
keď celkové príjmy a príjmové finančné operácie predpokladáme na úrovni
124 797 196,38 € a celkové výdavky a výdavkové finančné operácie predpokladáme čerpať
do výšky 124 797 196,38 €.

