Dôvodová správa

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zostavuje viacročný rozpočet, pričom tento musí mimo iného podľa ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obsahovať v rámci
pôsobnosti kraja vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky.
Zákonom č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch a jeho ustanovením § 11 ods. 2 písm. d) je
schvaľovaním rozpočtu a jeho zmien poverené Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja.
Predkladaný rozpočet je zostavený v súlade s rozsiahlou súčasnou legislatívou pokrývajúcou
všetky oblasti predstavujúce kompetencie a úlohy kraja. Za všetky oblasti je možné uviesť predpisy
spadajúce do nasledovných okruhov:
-

rozpočtové pravidlá

-

daňové predpisy

-

štátne výkazníctvo

-

školská správa

-

cenové predpisy

-

a iné
V zásade sa legislatívna úprava pre zostavenie rozpočtu na roky 2008 – 2010 v podstatných

vzťahoch neodlišuje od zostavovania rozpočtov pre predošlé roky. Naďalej je možné konštatovať, že
rozpočet BSK podľa očakávaní z predošlých zostavovaných rozpočtov potvrdzuje vyrovnaný vývoj. Táto
skutočnosť je primárne spôsobená poslednými fázami procesu fiškálnej decentralizácie a vykryštalizovaním
vzťahov k rozpočtu BSK. Výrazný obrat vo vývoji môže byť spôsobený podstatnou zmenou legislatívneho
prostredia, čo je však v súčasnosti nanajvýš nepravdepodobné vzhľadom k zvyšujúcim sa pozitívnym
dopadom prechodu kompetencií na vyššie územné celky v globále.
Vzhľadom k ustanoveniu § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je
predkladaný rozpočet zostavený ako vyrovnaný. V takom prípade sa objem výdavkov odvíja od objemu
príjmov, ktorými sú kryté. Príjmovú časť rozpočtu je možné označiť v súhrne ako stabilizovanú s pomerne
presne predikovateľnými položkami. Základom príjmov rozpočtu sú daňové príjmy, ktorých výška sa odvíja
od úpravy v právnych predpisoch v pôsobnosti Vlády SR v prípade výnosu dane z príjmov fyzických osôb

a takisto v pôsobnosti BSK v prípade výnosu dane z motorových vozidiel. Menšou zložkou príjmov sú
nedaňové príjmy, ktorých výška je rovnako upravená právnymi normami. Objemovo sú podstatnou časťou
príjmovej časti granty a transfery. Predstavujú v prevažnej miere prostriedky štátneho rozpočtu, ktoré slúžia
pre financovanie prenesených kompetencií vyšších územných celkov. Prostriedky sú uvoľňované z kapitol
štátneho rozpočtu od ich príslušných správcov, ktorými sú predovšetkým Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, Ministerstvo kultúry a Ministerstvo financií.
Sekundárne v nadväznosti na objem naplnenia príjmovej časti rozpočtu je následne možné
rozpočtovať výdavky kraja. Finančné potreby organizácií napojených na rozpočet kraja však výrazne
presahujú rozpočtové možnosti v nadväznosti na výšku príjmov. Dôsledkom takéhoto stavu je proces
prispôsobovania rozpočtov zahrnutých subjektov v ich výdavkovej časti. Tento má za následok nevyhnutné
uprednostňovanie vykrývania výdavkov na bežnú prevádzku a nepostačuje pre výdavky na obnovu
majetku.

Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2008 je navrhovaný ako vyrovnaný, keď
celkové príjmy predpokladáme na úrovni 3 267 220 tis. Sk a celkové výdavky predpokladáme čerpať do
výšky 3 267 220 tis. Sk.

Ukazovateľ

(v tis. Sk)
b

A.

rok 2007

rok 2008

Príjmy spolu

2 684 178

3 267 220

3 399 653

3 450 368

Výdavky spolu

2 684 178

3 267 220

3 399 653

3 450 368

0

0

0

0

Schodok (-)

rok 2009

rok 2010

Riziká rozpočtu:
•

Nenaplnenie daňových príjmov v takej miere a v takých intervaloch, ako sa predpokladá v návrhu
rozpočtu (nerovnomerný príjem daní, nižšia ako bežná vymožiteľnosť daní).

•

Zásadná zmena vo vývoji makroekonomických ukazovateľov, ktoré majú priamy dopad na rozpočet
Bratislavského samosprávneho kraja (v roku 2008 nárast inflácie a bežných cien, vyšší, než s akým
sa počíta v celkovom rozpočte verejnej správy).

•

Vznik mimoriadnych, havarijných, resp. škodových udalostí nad rámec rezervy vytvorenej v návrhu
rozpočtu.

