
  
KOMISIA FINANČNEJ STRATÉGIE A PRE SPRÁVU A PODNIKANIE S MAJETKOM MESTA 
                 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie  finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
(v ďalšom len Komisia) 

zo dňa  26. 06. 2017 

 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( v prílohe ) 
 
Ospravedlnení:: Ing. Martin Chren, Mgr. Rastislav Žitný a Mgr. Gábor Grendel 
                                                  
Zasadnutie otvoril a viedol pán predseda Ján Budaj. Program rokovania Komisie dňa: 
26.6.2017: pozri pozvánka na rokovanie. Na začiatku rokovania privítal prítomných poslancov a  
mestského kontrolóra Ing.  Petra Šinályho. Potom jednohlasne schválili zmenu programu – 
body pod por.č.4 a por.č.11 boli predkladateľmi stiahnuté a doplnený bol ešte materiál „Návrh 
na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia 
vecného bremena k častiam pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21293/18, parc. 
č. 21290/4 a parc. č. 21844/2, spoločnosti TC Tower A1 s. r. o., so sídlom v Bratislave“ pod 
por.č.14 
 
Na rokovaní boli prítomní členovia komisie :  
Ján Budaj, Ing. Martin Borguľa – odišiel o 17,05 hod., Ing. Pavol Bulla, Mgr. Ján Buocik, Mgr. 
Ondrej Dostál, JUDr. Ing. Martin Kuruc – odišiel o 17,40hod., Ing. Ignác Kolek, Ing. Ján Mrva, 
 Ing. Mgr. Radoslav Olekšák – odišiel o 17,05 hod.,Ing. Roman Weinštuk – odišiel o 17,05 hod. 
a Ing. Jarmila Tvrdá 
 
Pán Budaj na začiatku rokovania privítal Ing. Luciu Behuliakovú, Ing. Radoslava Kasandra a na 
rokovaní bol prítomný aj poslanec p. Hrčka, ktorý vystúpil s jeho stanoviskom k rozdeľovaniu 
peňazí jednotlivým mestským častiam. 
Po príchode pána primátora JUDr. Iva Nesrovnala sa otvorila diskusia k materiálom pod por.č.1 
a por.č.2 -  k záverečnému účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2016 
a k zmene rozpočtu na rok 2017. V rámci diskusie podal p. Ing.Kolek návrh o potrebe 
 

1. V zmysle platného zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách zdôvodniť zvolený 
postup nakladania s finančnými prostriedkami účelovo viazanými 
a nevyčerpanými v príslušnom roku 

2. Zabezpečiť výkaz ekonomicky oprávnených nákladov DPB, a.s. za rok 2016 
3. Doložiť do materiálu uzavretú zmluvu s DPB, a.s. na výkon služieb vo verejnom 

záujme za rok 2016 a r.2017 
4. Podrobne zdôvodniť načerpanie kapitálových výdavkov v r.2016 
5. Informovať o skutočne odvedených daniach zo zisku všetkých príspevkových 

organizácií hlavného mesta 
 
Následne pristúpili poslanci k hlasovaniu predložených materiálov.  
 
k bodu 1 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2016 
a hodnotiaca správa za rok 2016 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ  
 
                                                       zobrať na vedomie  
- správu nezávislého audítora  
- stanovisko mestského kontrolóra k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy 
za rok 2016 
 
                                                                  schváliť  
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1.Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 bez výhrad. 
2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016, ktorý vykazuje: 
2.1. v bežnom rozpočte príjmy 269 437 147,94 Eur, výdavky 246 241 732,69 Eur a prebytok 
23 195 415,25 Eur, 
2.2. v kapitálovom rozpočte príjmy 23 328 022,61 Eur, výdavky 21 695 256,42 Eur a prebytok 
1 632 766,19 Eur, 
2.3. príjmové finančné operácie 6 297 235,79 Eur, výdavkové finančné operácie 5 000 000,00 
Eur a prebytok finančných operácií 1 297 235,79 Eur. 
3. Prebytok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v 
záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 vo výške 24 828 181,44 Eur. 
4. Celkový prebytok hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy 
za rok 2016 v sume 26 125 417,23 Eur. 
5. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2016. 
6. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským organizáciám a mestom založeným 
spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v 
roku 2016 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za 
rok 2016 s prebytkom pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 25 714 890,83 Eur. 
7. Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 
pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 25 714 890,83 Eur : 
7.1. do rezervného fondu 25 331 560,23 Eur, 
7.2. do fondu rozvoja bývania 169 714,93 Eur, 
7.3. do fondu statickej dopravy 77,50 Eur, 
7.4. do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 213 538,17 Eur. 
a požiadať primátora mesta 
1. Vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a mestom založených  
spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016              T: 30.9.2017 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 3, proti: 0, zdržal sa: 5 
Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie 
uznesenia.  
 
 
k bodu 2 
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 
nasledovne: 
1. zvýšenie bežných príjmov o 1 123 020,00 Eur, 
2. zvýšenie bežných výdavkov o 958 220,00 Eur, 
3. zvýšenie kapitálových príjmov o 75 190,00 Eur, 
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 16 628 653,00 Eur, 
5. zvýšenie príjmových finančných operácií o 16 388 663,00 Eur. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 1, proti: 1, zdržal sa: 5, nehlasoval:1 
Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie 
uznesenia.  
  
 
Počas diskusie odišli p. Borguľa, p. Olekšák a p. Weinštuk, ale keď po hlasovaní o materiále 
pod por.č.2 odišiel aj p.Kuruc ( mali poslanecký klub od 17,00 hod.) tak ostala komisia 
neuznášaniaschopná a pán predseda Budaj rokovanie Komisie z tohto dôvodu ukončil. 
 
 
Jan Budaj,v.r. 
predseda komisie 
 
 
 
Ing.Henrieta Mičúchová, tajomníčka komisie, tel. 59 356 448,  
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