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Redakčné oznámenie 

o oprave chyby v materiáli Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

na roky 2018 - 2020 
                                                 

 

 

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 7.12.2017 sa predkladá 

materiál Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 – 2020, v ktorom došlo pri 

príprave textovej časti materiálu spracovateľom k administratívno-technickej chybe na str. 11 

a str. 13, pričom tabuľka na str. 115-116 je v súlade s bilanciou na str. 105 (viď konštatovanie 

mestského kontrolóra HM SR Bratislavy v stanovisku k predmetnému materiálu na str. 4).  

 

Z tohto dôvodu vydávame redakčnú opravu v materiáli Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta 

SR Bratislavy na roky 2018 – 2020 takto: 

 

1. Na str. 11 sa veta:  

„Do prevodov prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov hlavného mesta SR 

Bratislava na rok 2018 zahŕňa príjmy z rezervného fondu 24 335,4 tis. eur, z fondu rozvoja 

bývania 4 020,6 tis. eur, z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 300,0 tis. eur, z fondu 

statickej dopravy 400,0 tis. eur.“ 

nahrádza vetou:  

„Do prevodov prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov hlavného mesta SR 

Bratislava na rok 2018 zahŕňa príjmy z rezervného fondu 24 635,4 tis. eur, z fondu rozvoja 

bývania 4 020,6 tis. eur, z fondu statickej dopravy 400,0 tis. eur.“ 

 

2. Na str. 13 v časti Peňažné fondy sa suma „25 055 998 eur“ nahrádza sumou „29 055 998 

eur“.  

 

3. Na str. 38 v texte k prvku 3.3.3 Civilná ochrana sa text: „V bežných výdavkoch sa v roku 

2018 navrhuje čiastka 30 000 eur,...“ nahrádza textom: „V bežných výdavkoch  sa v roku 

2018 navrhuje čiastka 33 000 eur,...“ Suma uvedená v tabuľkovej časti je správna.  

 

4. Na str. 103 v prvku 8.3.1 sa text: „-výstavba náhradných nájomných bytov Na Vrátkach, 

MČ Bratislava – Dúbravka“ nahrádza textom: „výstavba náhradných nájomných bytov 

a kúpa bytov“.  
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