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Dôvodová správa  

 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (MsZ) 

č. 684/2016 zo dňa 7.-8.12.2016, časť C, bod 1 MsZ požiadalo primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy predkladať MsZ informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu vykonaných 

v zmysle splnomocnenia citovaného uznesenia v časti E.  

 

V časti E predmetného uznesenia MsZ splnomocňuje primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy upraviť v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy 

schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo 

štátneho rozpočtu SR, z Európskej únie alebo iných európskych zdrojov; 

2. v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov neprevyšujúcich 

čiastku 5000,00 Eur v každom jednotlivom prípade; 

3. vykonať presun rozpočtových výdavkov medzi podprogramami, resp.  prvkami, resp. 

položkami v rámci jedného programu v maximálnej výške 100 000,00 Eur za celý 

rozpočtovaný rok. Presun môže byť realizovaný iba v rámci jedného druhu výdavkov, 

t. j. iba medzi bežnými výdavkami navzájom a detto iba medzi kapitálovými 

výdavkami navzájom; 

4. zvýšiť bežné výdavky a kapitálové výdavky rozpočtu v rozsahu všetkých položiek na 

rok 2017 v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas a v programe 6 Sociálna pomoc 

a sociálne služby pri dosiahnutí vyšších príjmov škôl, školských zariadení a zariadení 

pre seniorov.  

 

 Na základe uvedeného sa na rokovanie MsZ predkladá informácia o rozpočtovom 

opatrení primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 3/2017 zo dňa 30.6.2017, vykonanom 

v bežných príjmoch a bežných výdavkoch pri zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu hlavného 

mesta SR Bratislavy za rok 2017. 

  

 Vykonané rozpočtové opatrenie primátora hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 

30.6.2017 tvorí prílohu tohto materiálu.  








