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

 
Zápisnica 

z mimoriadneho zasadnutia komisie  finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta 
zo dňa 20.06.2013 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
Program:  
Otvorenie 
Prerokovávanie predložených materiálov  
Rôzne 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15.00 h –  18.30 h. 
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie JUDr. Ivo Nesrovnal.  
 
Na začiatku rokovania  Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
pán predseda komisie privítal členov komisie. 
 
Potom pristúpili poslanci k prerokovávaniu predložených materiálov podľa pozvánky, len 
materiál pod por.č.3 bol prerokovaný ako prvý materiál. 
 
 
 
K bodu č. 1 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2012 
a hodnotiaca správa za rok 2012 
 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu 
 
 

A. berie na vedomie 
 

1. Správu nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislava  

2. Stanovisko mestského kontrolóra k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR 
Bratislavy za rok 2012 

 
 

B.  schva ľuje  

1.    Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 s 
výhradou  

2.      Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012, ktorý vykazuje: 

2.1.   v bežnom rozpočte príjmy 200 705 321 eur, výdavky 187 684 481 eur a prebytok   
13 020 840 eur 

2.2. v kapitálovom rozpočte príjmy 9 424 976 eur, výdavky 16 336 187 eur a schodok     
6 911 211 eur 

2.3. príjmové finančné operácie 958 767 eur, výdavkové finančné operácie            
5 000 000 eur a schodok finančných operácií 4 041 233 eur. 

3.    Prebytok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný 
v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 vo výške 6 109 629 eur. 
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4.     Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2012 v sume 2 068 396 eur. 

5.       Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy a ich 
záverečné účty za rok 2012. 

6.       Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským organizáciám a mestom založeným 
spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy v roku 2012 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta 
SR Bratislavy za rok 2012 s prebytkom pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 
1 836 362,66 eur.  

7.   Stratu vykázanú Dopravným podnikom Bratislava, a.s. za rok 2012 v objeme 1 884 030 eur 
usporiadať z prostriedkov mesta, rozdelením jej krytia zo strany hlavného mesta SR 
Bratislavy na obdobie 3 rokov počnúc rokom 2014.  

8.        Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 
pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 1 836 362,66 eur do: 

8.1.  rezervného fondu  898 861,66 eur 

8.2.  fondu rozvoja bývania  835 771 eur 

8.3.  fondu statickej dopravy  6 485 eur 

8.4.  fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry  95 245 eur. 

        

C.  ukladá 

riaditeľovi  magistrátu 

 

1. Vykona ť mimoriadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozd ielu majetku 
a záväzkov mesta v plnom rozsahu pod ľa stavu k 30.6.2013   
                                                                        s termínom ukon čenia  T: 31.10.2013  
 
Súčasťou inventariza čnej komisie nech sú aj poslanci z Komisie finan čnej stratégie 
a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
 

2.  Vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a mestom založených 
spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012  

                                                                                                       T:30.09.2013 
 

3.  Vypracovať interné smernice na odpisovanie hmotného a nehmotného majetku podľa      
životnosti majetku.                                                                                         
                                                                                                                    T:30.09.2013 

 
 

4.  Vypracovať zmluvu o prenájme majetku, ktorý bol zverený do správy  Dopravnému   
podniku Bratislava. Vysporiadať odpisy prislúchajúce danému majetku.       
                                                                                                                   T:31.12.2013 

 
5. Vysporiadať majetok, ktorý obstarali dcérske spoločnosti t.j. organizácie, ktorých 
zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava                          
                                                                                                                 T:31.12.2013 

 
6.  Vysporiadať  zúčtovanie transferov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy, vyššieho 
územného celku a od ostatných subjektov verejnej správy, ktoré hlavné mesto SR 
Bratislava poskytla svojím príspevkovým organizáciám. 
                                                                                                                 T:31.10.2013     
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7. Dopracovať opravné položky k hmotnému a nehmotnému majetku podľa vnútornej  
smernice. Nevymožiteľné pohľadávky postúpiť na schválenie ich odpisu do mestského 
zastupiteľstva.                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                 T:30.11.2013 

 
                             

Hlasovanie: 
prítomní:7, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2   
 
 

 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť   

riaditeľovi  magistrátu 

 
1. Vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a mestom založených 

spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012  
                       

T:31.10.2013 
 

2. Vypracovať interné smernice na odpisovanie hmotného a nehmotného majetku podľa      
životnosti majetku.                                                                                         

           
T:31.10.2013 

 
 

3. Vypracovať zmluvu o prenájme majetku, ktorý bol zverený do správy  Dopravnému   
podniku Bratislava. Vysporiadať odpisy prislúchajúce danému majetku.       

          
T:31.10.2013 

 
4. Vysporiadať majetok, ktorý obstarali dcérske spoločnosti t.j. organizácie, ktorých 

zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava                          
           

T:31.10.2013 
 

5. Vysporiadať  zúčtovanie transferov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy, vyššieho 
územného celku a od ostatných subjektov verejnej správy, ktoré hlavné mesto SR 
Bratislava poskytla svojím príspevkovým organizáciám. 

           
T:31.10.2013     

 
6. Dopracovať opravné položky k hmotnému a nehmotnému majetku podľa vnútornej  

smernice. Nevymožiteľné pohľadávky postúpiť na schválenie ich odpisu do mestského 
zastupiteľstva.                                                                                                 

                          T:31.10.2013 
                                   

                                                            
 

Hlasovanie: 
prítomní: 7, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1   
 
 
 
K bodu č. 2 
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporú ča  Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy   
 
 schváli ť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 nasledovne: 
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1. zvýšenie bežných príjmov o 5 295 369 eur, 
2. zníženie kapitálových príjmov o 7 007 012 eur, 
3. zvýšenie bežných výdavkov o 10 527 957 eur, 
4. zníženie kapitálových výdavkov o 12 039 600 eur, 
5.    zvýšenie príjmových finančných operácií o 200 000 eur 

 
 
Hlasovanie: 
prítomní:7, za: 1, proti: 3 , zdržal sa: 3  
Materiál pri hlasovaní nezískal dostato čný po čet hlasov na prijatie uznesenia.  
  
 
 
Komisia finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta žiada riadite ľa 
magistrátu, aby pripravil nový materiál a  to tak, aby ku každej navrhovanej zmene 
rozpo čtu bol samostatný bod uznesenia  
                                                                                           Termín T: d o najbližšieho MsZ  
 
Hlasovanie: 
prítomní:7, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1   
 
 
 
 
K bodu č. 3 
Rekonštrukcia cyklolávky na Prístavnom moste z prostriedkov Operačného programu 
Bratislavský kraj 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu schva ľuje 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Operačného 
programu Bratislavský kraj za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia cyklolávky 
na Prístavnom moste“, ktorého ciele sú v súlade platným územným plánom mesta 
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta; 
b) zabezpečenie realizácie projektu mestom počas celej doby jeho realizácie; 
c) spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov z rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy z podprogramu 2.3, prvok 2.3.1 „Budovanie cyklistických trás“ vo výške 
minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt stanovených 
žiadateľom, t.j. vo výške 22 000,00 eur  s  podmienkou, aby finan čné prostriedky neboli 
čerpané z prostriedkov ur čených na budovanie nových cyklotrás 
 
 
Hlasovanie: 
prítomní:7, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1   
 
 
 
 

JUDr. Ivo Nesrovnal 
predseda komisie 

 
 
Ing.Henrieta Mičúchová, tajomníčka komisie, tel. 59 356 448 
 
 


