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Informácia o prijatých opatreniach na zlepšenie finančnej situácie hlavného mesta SR 

Bratislavy sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade s uznesením 
mestského zastupiteľstva č. 977/2013 zo dňa 27.02.2013. 

Hlavné mesto už od roku 2010 uplatňuje úsporné opatrenia pri zostavovaní rozpočtov, 
vrátane mzdových opatrení – zníženie výdavkov na mzdy v roku 2011 a v ďalších rokoch ich 
zmrazenie. Rovnaké opatrenia sa uplatňovali aj v mestských organizáciách. V roku 2011 sa 
uskutočnila racionalizácia počtu pracovníkov na magistráte a racionalizácia štruktúry úradu sa 
pripravuje aj v súčasnom období k 1.5.2013. 

Aj napriek konzervatívnemu prístupu pri zostavovaní rozpočtov hlavného mesta SR 
Bratislavy boli uplatnené v každom roku (od roku 2011) rozpočtové opatrenia – znižovanie 
výdavkov mesta a mestských organizácií, vzhľadom na nenapĺňanie dane z príjmov fyzických 
osôb v porovnaní s prognózami Ministerstva financií SR a neplnenie príjmov z predaja 
majetku mesta. Súčasne mesto pokračuje v znižovaní svojej dlhodobej zadĺženosti. 
Každoročne splátka istiny úverov predstavuje 5 000,0 tis. eur. Vo výdavkovej časti rozpočtu 
sa uplatňuje zefektívnenie výdavkov aj zavedením centrálneho verejného obstarávania 
a používaním elektronickej aukcie pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodaní tovarov, 
poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác. 

Dvakrát v bežnom mesiaci sa upomínajú dlžníci, ktorí neuhradili v stanovenom 
termíne pohľadávky vyplývajúce z nájomných zmlúv za bytové a nebytové priestory 
a pozemky. Rovnako nasledujúci deň po dátume splatnosti sa upomínajú dlžníci pohľadávok 
vyplývajúcich z kúpnych zmlúv (za obdobie od začiatku roka bolo generovaných viac ako 
800 upomienok). Mesačne sa vystavujú sankčné faktúry za neuhradené pohľadávky všetkých 
rozpočtových príjmov. 

V záujme regulácie čerpania výdavkov hlavného mesta sa od roku 2012 za celé 
hospodárstvo mesta schvaľujú všetky objednávky a zmluvy o dielo nad 1 000,- eur v opera- 
tívnej porade primátora.  

Okrem už vykonaných úsporných opatrení k zlepšeniu finančnej situácie mesta sa 
navrhuje: 
- uplatniť kontrolné mechanizmy a zefektívniť výber daní, predovšetkým dane 

z nehnuteľností 
· pri vyrubovaní dane z nehnuteľností na rok 2013 zabezpečiť prednostné spracovanie 

daňových priznaní právnických osôb tak, aby bol plynulý príjem dane počínajúc 
marcom 2013, 

· softwarovo zabezpečiť implementáciu dát prírastkov katastra nehnuteľností tak, aby 
bola zabezpečená kontrola a prehľad o daňovníkoch, ktorí mali povinnosť podať 
daňové priznanie v prípade vzniku daňovej povinnosti, 

· softwarovo zabezpečiť kontrolu úplnosti dát databázy nehnuteľností na stav evidencie 
katastra nehnuteľností k 1.1. zdaňovacieho obdobia, podľa ktorého sa posudzuje 
daňová povinnosť na rok 2013. 

 

- konsolidovať dlhovú službu mestských organizácií reštrukturalizáciou dlhov príspevkovej 
organizácie Generálny investor Bratislavy za rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu, rozložiť dlh na 
ďalšie časové obdobie, 

 

- zlepšiť príjmovú základňu mesta predovšetkým plnením kapitálových príjmov 
· vykonať identifikáciu a predaj neprioritného majetku mesta 



· zabezpečiť predaj pozemkov pod zastavanými budovami  
· pripraviť predaj majetkových účastí mesta v spoločnostiach s minoritnou účasťou, 

 

- pokračovať v regulácii výdavkov odsúhlasovaním objednávok a zmlúv o dielo nad 
1 000,- eur v operatívnej porade primátora. 

Z dlhodobého hľadiska - roku 2014 na posilnenie príjmov opätovne presadzovať vo 
vzťahu k štátu: 
- zohľadniť postavenie a funkcie, ktoré plní Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej 

republiky zvýšením dane z príjmov fyzických osôb pre Bratislavu – zmenou vzorca 
o prerozdeľovaní tejto dane, 

 

- riešiť financovanie prieťahov štátnych ciest cez Bratislavu  a komunikácií I. a II. triedy. 
 
 
 
 

 
 

 


