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kód uzn. 6.1 

6.1.1. 
 

Návrh uznesenia 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní 
materiálu 
 
 

A. schvaľuje 
 
 
1. zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012, ktorá obsahuje zvýšenie 

rozpočtovaných príjmov celkom vrátane finančných operácií o 25 939,- eur a zvýšenie 
rozpočtovaných výdavkov vrátane finančných operácií o 25 939,- eur  nasledovne: 

 

1.1. zvýšenie bežných príjmov o 25 939,- eur vrátane presunov medzi jednotlivými        
položkami 

 1.2. zvýšenie bežných výdavkov v programe 10, podprograme 10.1 Sociálna starostlivosť 
o 8 679,- eur 

1.3. presun rozpočtovaných prostriedkov v programe 4 Životné prostredie medzi 
jednotlivými prvkami  

1.4. presun rozpočtovaných prostriedkov v programe 12, podprograme 12.2 Ľudské zdroje 
medzi položkami vo výške 38 000 eur    

1.5. zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 10, podprograme 10.1 Sociálna starostli- 
vosť o 17 260 eur pre Petržalský domov seniorov 

1.6. zvýšenie príspevku na kapitálové výdavky v programe 7, podprograme 7.2 Mestská 
knižnica o 9 640 eur 

1.7. zvýšenie kapitálového transferu pre Dopravný podnik Bratislava, a.s. o 230 769 eur na 
splátku úveru  

1.8. zníženie kapitálových výdavkov v programe 5, podprogram 5.5. Nájmy nehnuteľností  
o 240 409 eur  

1.9. presun rozpočtovaných prostriedkov v programe 6 Komunikácia, marketing 
a cestovný ruch medzi jednotlivými podprogramami a prvkami 

 
B. splnomocňuje  

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
 
vykonať rozpočtové opatrenie v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 – 
použitie príjmov získaných sociálnymi zariadeniami nad rámec schválených príjmov 
v rozpočte na rok 2012 na ich bežné a kapitálové výdavky ešte v tomto kalendárnom roku, 
t.j. pri dosiahnutí vyšších príjmov sa o rovnakú sumu v rozpočte na rok 2012 zvýšia 
výdavky týchto zariadení. 
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Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 

 
Navrhovaná zmena rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy rieši: 
1. Zvýšenie príjmov a nadväzne aj výdavkov sociálnych zariadení  
2. Presun prostriedkov oddelenia cestného hospodárstva medzi jednotlivými prvkami  
3. Zohľadnenie kapitálových výdavkov pre Mestskú knižnicu na obstaranie databázového servera 
4. Zvýšenie transferu Dopravnému podniku Bratislava, a.s. na splátku úveru na modernizáciu 

trolejbusov a akontáciu autobusov 
5. Presun rozpočtových prostriedkov oddelenia ľudských zdrojov 
6. Presun rozpočtových prostriedkov oddelenia marketingu  a vzťahov s verejnosťou 
 
ad 1) 
V rámci programu 10, podprogram 10.1 – Sociálna starostlivosť sa navrhujú úpravy rozpočtu 
sociálnych zariadení z dôvodu získaných príjmov zo sponzorského (19 939 eur) a vyšších príjmov 
za služby (6 000 eur). Získanými príjmami v úhrne 25 939 eur sa vykryjú sociálnym zariadeniam 
bežné výdavky v sume 8 679 eur a kapitálové výdavky vo výške 17 260 eur. Navrhovaná zmena  
neovplyvní výsledok hospodárenia za rok 2012 a predstavuje: 
 

Bežné výdavky                                                                                                              v eurách 
pro- pod- 

 
funkčná po-   Posledný Návrh Návrh  

gram pro- 
prvok 

klasi- lož- Organizácia (útvar, oddelenie) upravený na zmenu na úpravu 

číslo gram 
 

fikácia ka Ukazovateľ rozpočet (+) rozpočtu 

  číslo 
 

      na r. 2012 (-) na r. 2012 

10 10.1    Sociálna starostlivos ť 9 543 670 + 8 679 9 552 349 
  10.1.1 10.2.0.1 600 Dom tretieho veku, Polereckého 938 678 + 479 939 157 

    610  v tom: mzdy, platy, služobné príjmy 341 073  341 073 

    620             poistné a príspevok do poisťovní 118 458  118 458 

    630              tovary a služby 468 147 + 479 468 626 

    640              bežné transfery - odchodné a odstupné 11 000  11 000 

  10.1.2 10.2.0.1 600 Domov jesene života 2 332 700 0 2 332 700 

    610  v tom: mzdy, platy, služobné príjmy 1 095 000  1 095 000 

    620             poistné a príspevok do poisťovní 380 000 +4 000 384 000 

    630              tovary a služby 849 700 - 5 000 844 700 

    640              bežné transfery - odchodné a odstupné 8 000 + 1 000 9 000 

    600 ZOS Sekurisova 287 220 0 287 220 

    610  v tom: mzdy, platy, služobné príjmy 137 630  137 630 

    620             poistné a príspevok do poisťovní 48 000 + 1 000 49 000 

    630              tovary a služby 98 590  98 590 

    640              bežné transfery - odchodné a odstupné 3 000 - 1 000 2 000 

  10.1.3 10.2.0.1 600 Petržalský domov seniorov 861 803 - 17 260 844 543 

    610  v tom: mzdy, platy, služobné príjmy 375 000  375 000 

    620             poistné a príspevok do poisťovní 132 000 - 17 260 114 740 

    630              tovary a služby 352 993  352 993 

    640              bežné transfery - odchodné a odstupné 1 810   1 810 

  10.1.4 10.2.0.1 600 Domov seniorov Archa 779 354 + 13 208 792 562 

    610  v tom: mzdy, platy, služobné príjmy 392 607  392 607 

    620             poistné a príspevok do poisťovní 134 651  134 651 

    630              tovary a služby 248 096 + 13 208 261 304 

    640              bežné transfery - odchodné a odstupné 4 000  4 000 

  10.1.5 10.2.0.1 600 Domov seniorov Lama č 1 061 831 + 800 1 062 631 

    610  v tom: mzdy, platy, služobné príjmy 383 000  383 000 

    620             poistné a príspevok do poisťovní 133  500  133  500 

    630              tovary a služby 541 331 + 800 542 131 
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pro- pod- 
 

funkčná po-   Posledný Návrh Návrh  

gram pro- 
prvok 

klasi- lož- Organizácia (útvar, oddelenie) upravený na zmenu na úpravu 

číslo gram 
 

fikácia ka Ukazovateľ rozpočet (+) rozpočtu 

  číslo 
 

      na r. 2012 (-) na r. 2012 

    640              bežné transfery - odchodné a odstupné 4 000  4 000 

  10.1.6 10.2.0.1 600 GERIUM 491 400 +  1 903 493 303 

    610  v tom: mzdy, platy, služobné príjmy 230 000  230 000 

    620             poistné a príspevok do poisťovní 80 000  80 000 

    630              tovary a služby 180 400 +  1 903 182 303 

    640              bežné transfery - odchodné a odstupné 1 000  1 000 

  10.1.7 10.2.0.1 600 Domov pri kríži 945 145 + 9 279 954 424  

   10.2.0.1 610  v tom: mzdy, platy, služobné príjmy 284 500 + 4 000 288 500 

    620             poistné a príspevok do poisťovní 99 000 + 2 000 101 000 

    630              tovary a služby 560 645 + 3 279 563 924  

    640              bežné transfery - odchodné a odstupné 1 000  1 000 

  10.1.8 10.2.0.1 600 RETEST 151 735 + 270 152 005 

    610  v tom: mzdy, platy, služobné príjmy 81 000  81 000 

    620             poistné a príspevok do poisťovní 28 000  28 000 

    630              tovary a služby 42 735 + 270 43 005 

 
Kapitálové výdavky                                                                                                     v eurách                                       

pro- pod- 
 

funkčná po-   Posledný Návrh Návrh  

gram pro- 
prvok 

klasi- lož- Organizácia (útvar, oddelenie) upravený na zmenu na úpravu 

číslo gram 
 

fikácia ka Ukazovateľ rozpočet (+) rozpočtu 

  číslo 
 

      na r. 2012 (-) na r. 2012 

10 10.1    Sociálna starostlivos ť 963 184  +  17 260 980 444 

  10.1.3 10.2.0.1 713 
Petržalský domov seniorov – prevádzkové stroje 
v súvislosti so zvýšením kapacity domova  
(realizovaná prístavba) 792 189 +  17 260 809 449 

 
Bežné príjmy                                                                                                               v eurách 

po-   Posledný Návrh Návrh  

lož- Organizácia (útvar, oddelenie) upravený na zmenu na úpravu 

ka Ukazovateľ rozpočet (+) rozpočtu 

    na r. 2012 (-) na r. 2012 

10 Sociálna starostlivos ť 2 683 493 + 25 939 2 709 432 
 Dom tretieho veku, Polereckého - sponzorské 380 432 + 479 380 911 
 Domov seniorov Archa - sponzorské 176 096 + 13 208 189 304 
 Domov seniorov Lamač - sponzorské 455 297 + 800 456 097 
 GERIUM - sponzorské 121 200 +  1 903 123 103 
 Domov pri kríži  429 433 + 9 279 438 712 
   v tom:  - príjmy za služby  + 6 000  
               - sponzorské  + 3 279  
 RETEST - sponzorské 21 135  + 270 21 405 

310 Príjmy zo sponzorského 2 683 493 +19 939 2 703 432 
220 Príjmy za služby 2 703 432 + 6 000 2 709 432 

 PRIJMY celkom 2 683 493 + 25 939 2 709 432 

 
Je pravdepodobné, že do konca tohto roka sociálne zariadenia získajú ďalšie príjmy zo 

sponzorského, navrhuje sa splnomocniť primátora hlavného mesta SR Bratislavy vykonať 
rozpočtové opatrenie u sociálnych zariadení – v prípade získania vyšších príjmov, zvýšiť o túto 
sumu ich výdavky. 
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ad 2) 
V rámci rozpočtu oddelenia cestného hospodárstva sa navrhujú len presuny výdavkov medzi 
jednotlivými prvkami nasledovne: 
 
  

Bežné výdavky                                                                                                              v eurách 
pro- pod- 

 
funkčná po-   Posledný Návrh Návrh  

gram pro- 
prvok 

klasi- lož- Organizácia (útvar, oddelenie) upravený na zmenu na úpravu 

číslo gram 
 

fikácia ka Ukazovateľ rozpočet (+) rozpočtu 

  číslo 
 

      na r. 2012 (-) na r. 2012 

4     Životné prostredie 34 102 847 0 34 102 847 
 4.1 4.1.3 05.1.5 630 Zber a likvidácia zeleného odpadu 2 553 617 +67 200 2 620 817 
     (letné čistenie-odpad z čistenia a doprav. zelene)    

  4.2.1 05.1.0 630 Zvýšenie čistoty v meste  4 543 245 -78 200 4 465 045 

 4.2 4.2.2 05.1.5 630 Starostlivosť o zeleň – o dopravnú zeleň 1 168 138 +11 000 1 179 138 
 

 
ad 3) 
Návrh na zvýšenie kapitálových výdavkov pre Mestskú knižnicu o 9 640 eur v programe 7 – 
Kultúra, prvku 7.2.2 Mestská knižnica na zabezpečenie nákupu databázového servera. Súčasný  
databázový server už nepostačuje celkovým výpočtovým výkonom, hlavne veľkosťou  operačnej  
pamäte. Pri uviaznutí databázy je zamedzená možnosť pracovať s knižničným výpožičným 
systémom a nie je možné požičiavať ani prijímať vrátené knižničné dokumenty cez výpožičný 
systém, rovnako je znemožnená práca v oddelení katalogizácie knižničných fondov a nefunguje ani 
online katalóg pre užívateľov a návštevníkov knižnice. Zvýšenie kapitálových výdavkov o 9 640 
eur sa navrhuje presunúť z výdavkov rozpočtovaných v roku 2012 na započítanie nákladov 
vynaložených na rekonštrukciu, technické zhodnotenie a modernizáciu nebytových priestorov, ktoré 
sa realizovali nepeňažne – vzájomným započítaním s nájomným. 
 

Kapitálové výdavky                                                                                                   v eurách                                                                                                         
pro- pod- 

 
funkčná po-   Posledný Návrh Návrh  

gram pro- 
prvok 

klasi- lož- Organizácia (útvar, oddelenie) upravený na zmenu na úpravu 

číslo gram 
 

fikácia ka Ukazovateľ rozpočet (+) rozpočtu 

  číslo 
 

      na r. 2012 (-) na r. 2012 

5     Nakladanie s majetkom a bývanie    
 5.5 5.5.1 01.1.1.6 710 Nájmy nehnuteľností 438 099 - 9 640 428 459 

 
Kapitálové výdavky                                                                                                   v eurách                                                                                                                                                       

pro- pod- 
 

funkčná po-   Posledný Návrh Návrh  

gram pro- 
prvok 

klasi- lož- Organizácia (útvar, oddelenie) upravený na zmenu na úpravu 

číslo gram 
 

fikácia ka Ukazovateľ rozpočet (+) rozpočtu 

  číslo 
 

      na r. 2012 (-) na r. 2012 

  7     Kultúra    

 7.2. 7.2.2 08.2.0.5 720 Mestská knižnica 0 + 9 640 9 640 

 
ad 4)  
Návrh na zvýšenie kapitálového transferu pre Dopravný podnik Bratislava, a.s. o 230 769 eur na 
splátku úveru na modernizáciu trolejbusov a akontáciu autobusov. V roku 2012 zakúpila spoločnosť 
DPB, a.s. 20 ks autobusov od dodávateľa SOR Libchavy, s.r.o. v Českej republike ako poslednú 
dodávku v zmysle zmluvy uzavretej v roku 2010 na dodávku 100 ks autobusov (v roku 2010 a 2011 
bolo dodaných 80 ks autobusov). Financovanie týchto 20-tich autobusov zabezpečil DPB, a.s. 
z úveru prijatého od ČSOB, a.s. Praha vo výške 4 777 847 eur a od ČSOB, a.s. Bratislava, vo výške 
816 000 eur. Z tohto úveru vykryl DPB, a.s. aj modernizáciu 10-tich trolejbusov, ktorá bola 
obstaraná taktiež v roku  2010. Do konca roku 2012 je splatná prvá splátka istiny úveru od ČSOB, 
a.s. Bratislava, v objeme 230 769 eur. Zvýšenie kapitálového transferu o 230 769 eur sa navrhuje 
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presunúť z výdavkov rozpočtovaných v roku 2012 na započítanie nákladov vynaložených na 
rekonštrukciu, technické zhodnotenie a modernizáciu nebytových priestorov, ktoré sa realizovali 
nepeňažne – vzájomným započítaním s nájomným. 
 

Kapitálové výdavky                                                                                                   v eurách                                                                                                                                                                  
pro- pod- 

 
funkčná po-   Posledný  */ Návrh Návrh  

gram pro- 
prvok 

klasi- lož- Organizácia (útvar, oddelenie) upravený na zmenu na úpravu 

číslo gram 
 

fikácia ka Ukazovateľ rozpočet (+) rozpočtu 

  číslo 
 

      na r. 2012 (-) na r. 2012 

5     Nakladanie s majetkom a bývanie    
 5.5 5.5.1 01.1.1.6 710 Nájmy nehnuteľností 428 459 -230 769 197 690 

*/ po navrhovanom znížení o 9 640 eur 
 
Kapitálové výdavky                                                                                                   v eurách                                                                                                                                                                     

pro- pod- 
 

funkčná po-   Posledný Návrh Návrh  

gram pro- 
prvok 

klasi- lož- Organizácia (útvar, oddelenie) upravený na zmenu na úpravu 

číslo gram 
 

fikácia ka Ukazovateľ rozpočet (+) rozpočtu 

  číslo 
 

      na r. 2012 (-) na r. 2012 

 2.2 2.2.1 04.5.1 720 
Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. – 
prvá splátka úveru na modernizáciu trolejbusov 
a akontáciu autobusov 

5 887 483 + 230 769 6 118 252 

 
ad 5) 
Návrh na úpravu bežných výdavkov v podprograme 12.2 – Ľudské zdroje v rozpočtovej položke 
637 -odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (práce na dohodu) – zvýšenie o 55 000 eur, 
ktoré sa navrhuje vykryť z výdavkov na odvod poistného a príspevku do poisťovní vo výške 38 000 
eur a zvyšok 17 000 eur sa navrhuje presunúť v rámci položky 630 – tovary a služby (zníženie 
výdavkov na školenia zamestnancov a zvýšenie výdavkov na práce na dohodu). Predmetné 
zvýšenie výdavkov na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru zahŕňa: 
 

Oblasť 
počet 
dohôd obdobie 

suma v 
eurách Poznámka 

Financovanie stanového tábora Mea 
Culpa 4 

február - 
marec  3 058,00 

z dôvodu zhoršených poveteronostných 
podmienok /čistiace práce, kúrenie, výmena 
prádla .../ 

Výkon činnosti pre hl. architektku BA 1 
február - 
jún 3 128,00 

príprava graf. materiálov, rešerše na projekty, 
vizualizácia zámerov mesta, prezentácie ... 

Poradca primátora pre urbanizmus 
mesta, podiel na práci komisie pre 
posudzovanie veľkých investičných 
projektov 1 

január - 
december 12 000,00 poradca primátora p. Peter Gero  

Koordinátor Rady seniorov 1 
máj - 
december 3 600,00   

Príprava článkov s kompl. 
fotodokumentáciou do časopisov in.ba 
a Twin City Journal  5 

február - 
december 4 020,00 

časopisy in.ba a Twin City Journal - seriál 
Divadelné In., Literatúra a knižná kultúra, 
Obrázkovo, seriál In.fokino, Hudobné 
In.formácie   

Zastupovanie - vrátnica, operátorov 
centr. dispečingu s nepr. prevádzku 
pre územie Hl.m. SR počas PN a 
dovoleniek 29 

január - 
december 18 000,00 

Pri nepretržitej prevádzke, je fin. výhodnejšie 
/polovičné náklady/ uzatvorenie dohody 
oproti preplateniu nadčasov pre zamestnancov, 
ktorí musia mať zo Zákonníka práce nárok na 
voľno. 

Šatňa, galéria, výstavy - pomocné 
práce 16 

január - 
december 5 694,00 

zastupovanie zamestnancov počas PN, 
dovolenky - fin. výhodnejšie /polovičné 
náklady/ uzatvorenie dohody oproti 
preplateniu nadčasov pre zamestnancov 
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Oblasť 
počet 
dohôd obdobie 

suma v 
eurách Poznámka 

Zabezpečenie vianočných trhov 2 
november - 
december 3 000,00 

zabezpečenie prevádzky, kontrolná činnosť 
/poriadok, prac. doba../  

Odd. daní - brigádnici 2 
január - 
december 1 800,00 

zastupovanie počas dlhodobej PN pracovníčky 
podateľne, zvýšený počet administratívnych 
úkonov v súvislosti s OLO 

Pomocné brigádnické práce, 
upratovanie 4 

január - 
december 700,00   

CELKOM   55 000,00  

 
 

 

Bežné výdavky                                                                                                              v eurách 
pro- pod- 

 
funkčná po-   Posledný Návrh Návrh  

gram pro- 
prvok 

klasi- lož- Organizácia (útvar, oddelenie) upravený na zmenu na úpravu 

číslo gram 
 

fikácia ka Ukazovateľ rozpočet (+) rozpočtu 

  číslo 
 

      na r. 2012 (-) na r. 2012 

12     Moderný úrad pre ľudí    
 12.2    Ľudské zdroje 9 461 048 0 9 461 048 
   01.1.1.6 620 Poistné a príspevok do poisťovní 2 607 859 - 38 000 2 569 859 

   01.1.1.6 630 Tovary a služby v tom: 173 000 + 38 000  211 000 
     školenia pracovníkov  -17 000  

     odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru  +55 000  

 
ad 6) 
V rámci programu 6 Komunikácia, marketing a cestovný ruch sa navrhujú len presuny 
rozpočtovaných prostriedkov medzi jednotlivými prvkami nasledovne: 
 

  Bežné výdavky                                                                                                                v eurách 
pro- pod- 

 
funkčná po-   Posledný Návrh Návrh  

gram pro- 
prvok 

klasi- lož- Organizácia (útvar, oddelenie) upravený na zmenu na úpravu 

číslo gram 
 

fikácia ka Ukazovateľ rozpočet (+) rozpočtu 

  číslo 
 

      na r. 2012 (-) na r. 2012 

6    600 Komunikácia, marketing a cestovný ruch 1 452 551 0 1 452 551 
 6.1  01.1.1.6 630 Marketing a vzťahy s verejnosťou 711 800 - 5 680 706 120 
 6.2    Podpora cestovného ruchu  417 151 0 417 151  
  6.2.1 04.7.3 630 Cestovný ruch a destinančný manažment  382 151 0 382 151  

  6.2.2 04.7.3 640 Členský  príspevok do Bratislavskej organizácie 
cestovného ruchu 382 151 0 382 151  

 6.3    Zahrani čné vzťahy a členstvo v organiz. 53 200 - 5 000 48 200 
  6.3.1 01.1.1.6 630 Zahraničné vzťahy 15 200 - 5 000 10 200 
  6.3.2 01.1.1.6 640 Členské príspevky do organizácií 38 000 0 38 000 
 6.4  01.1.1.6 630 Mestská televízia 270 400 + 10 680 281 080 
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Rekapitulácia zmien rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 

                                                                                                                                                 v eurách 
      Posledný Návrh Návrh  

Ukazovate ľ upravený  na zmenu na úpravu 

     rozpočet rozpočtu rozpočtu 

   na r. 2012 (+), (-)  na r. 2012 

a 1 2 3 

Bežné  príjmy   203 513 077 + 25 939 203 539 016 

Bežné výdavky   194 281 165 + 8 679 194 289 844 

Prebytok (+), Schodok (-)  BEŽNÉHO ROZPO ČTU + 9 231 912 + 17 260 + 9 249 172 

Kapitálové príjmy   13 124 434 0 13 124 434 

Kapitálové výdavky   19 381 650 + 17 260 19 398 910 

Prebytok (+), Schodok (-)  KAPITÁLOVÉHO ROZPO ČTU    - 6 257 216 - 17 260  - 6 274 476 

Príjmové finančné operácie    2 025 304 0 2 025 304 

Výdavkové finančné operácie    5 000 000 0 5 000 000 

Prebytok (+), Schodok (-)  FINAN ČNÝCH OPERÁCIÍ - 2 974 696 0 - 2 974 696 

Príjmy  spolu 218 662 815 + 25 939 218 688 754 

Výdavky  spolu 218 662 815 + 25 939 218 688 754 

Výsledok hospodárenia 0 0 0 
prebytok (+),  schodok (-)    

 
 Navrhované zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 nemajú dopad na 
výsledok hospodárenia. Aj po navrhovaných zmenách rozpočtu na rok 2012 sa zabezpečí 
vyrovnaný rozpočet mesta na rok 2012.  



Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 

Kód uzn.: 6.1 
6.1.1 

 
 

Uznesenie č. 751/2012 
     zo dňa 28. 11. 2012 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hl. mesta SR Bratislavy 
prerokovať „Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012“ 
s pripomienkami z diskusie. 

- - - 

 



Vypis
zo zasadnutia komisie financnej strategie a pre spravu a podnikanie s majetkom mesta MsZ

konaneho dna 26.11.2012

K bodu c. 9 a)
Navrh na zmenu rozpoctu hlavneho mesta SR Bratislavy na rok 2012

I. Navrh uznesenia:
Komisia financnej strategie a pre spravu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporuca MsZ
schvalit'v ramci programu 10, pod program 10.1 - Socialna starostlivost' navrh upravy rozpoctu na rok
2012

Hlasovanie :
pritomni : 7 ,za: 7 ,proti: 0, zdrzal sa : 0

II. Navrh uznesenia:
Komisia financnej strategie a pre spravu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporuca MsZ
schvalit'v ramci programu 4 - Zivotne prostredie navrh upravy rozpoctu na rok 2012

Hlasovanie :
pritomni: 7 ,za : 6 ,proti: 1 ,zdrzal sa : 0

III. Navrh uznesenia:
Komisia financnej strategie a pre spravu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporuca MsZ
schvalit'v ramci programu 5 - Nakladanie s majetkom a byvanie, prvku 5.5.1. navrh upravy rozpoctu
na rok 2012.

Hlasovanie :
pritomni : 7 ,za: 0 ,proti: 2, zdrzal sa: 5
Material neziskal dostatocny pocet hlasov na prijatie uznesenia

IV. Navrh uznesenia:
Komisia financnej strategie a pre spravu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporuca MsZ
schvalit'v ramci podprogramu 12.2 - Ludske zdroje navrh upravy rozpoctu na rok 2012.

Hlasovanie:
pritomni : 7 ,za: 0 ,proti: 2, zdrzal sa: 5
Material neziskal dostatocny pocet hlasov na prijatie uznesenia

Za spravnost' opisu : Ing. Henrieta Micuchova,
VI Alexandra Viziova K----..J
V Bratislave, 27.11.2012


