
 
KOMISIA FINANČNEJ STRATEGIE 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 d ňa 8.12.2011    

 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  
Otvorenie 
Prerokovávanie predloženého materiálu  
Rôzne 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 17.00 h –  20.30 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 
predseda komisie JUDr. Ivo Nesrovnal privítal všetkých zúčastnených a dal hlasovať o zmene 
poradia prerokovávaných materiálov. Jednohlasne členovia komisie odsúhlasili prerokovávanie 
materiálov v poradí : 
Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho 
kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 ako bod č.1, Návrh na zmenu rozpočtu 
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 ako bod č.2, Vyhodnotenie pripomienok – návrh 
všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta SR Bratislavy o dani z nehnuteľnosti ako bod č.3 a ako posledný bod č.4 Návrh 
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky č.2012-2014 
 
Potom ešte členovia komisie jednohlasne odsúhlasili procedurálny návrh pána JUDr. 
Nesrovnala o hlasovaní per rollam, pretože pani Tvrdá, napriek tomu, že bola odcestovaná, sa 
chcela zúčastniť hlasovania o Návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012-
2014 a tak hlasovala súčasne s ostatnými prítomnými poslancami cez zapnutý mikrofón cez 
telefón 
 
 
K bodu č. 1 
Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho 
kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta berie na vedomie 
informáciu o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho 
kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 6 , za: 6 , proti: 0  , zdržal sa: 0  
 
 
 
K bodu č. 2 
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváliť návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 po dopracovaní 
pripomienok a s vysvetlením, prečo dochádza k navýšeniu miezd v organizácii STARZ 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 6 , za: 5 , proti: 0  , zdržal sa: 1  
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K bodu č. 3 
Vyhodnotenie pripomienok – návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopľňa 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy o dani z nehnuteľnosti  
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta uskutočnila 
vyhodnotenie pripomienok návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy , ktorým sa mení a dopľňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 10/2007 o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov. Vyhodnotenie 
obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým 
pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov a vyhodnotenie je uvedené 
v prílohe.  
  
Hlasovanie:  
prítomní: 6  , za: 4   , proti: 1  , zdržal sa: 1 
 
 
K bodu č. 4 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012-2014 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ  
1. schváliť na rok 2012 
1.1 rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 
221 327 728 eur vrátane finančných operácií. 
1.2 príjmy bežného rozpočtu 203 652 626 eur, výdavky bežného rozpočtu 195 904 086 
eur a prebytok bežného rozpočtu 7 748 540 eur, 
1.3 príjmy kapitálového rozpočtu 17 272 452 eur, výdavky kapitálového rozpočtu 
20 423 642 eur a schodok kapitálového rozpočtu 3 151 190 eur, 
1.4 príjmové finančné operácie 402 650 eur, výdavkové finančné operácie 5 000 000 eur, 
1.5 použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012, 
1.6 záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií 
hlavného mesta SR Bratislavy, magistrátu a poskytované transfery na rok 2012, 
1.7 programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 7 , za: 4, proti: 2  , zdržal sa: 1  
 
 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ  
2. zobrať na vedomie návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2014 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 7 , za: 7, proti:0  , zdržal sa: 0 
 
 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ  
3. uložiť riaditeľovi magistrátu, oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám 
hlavného mesta SR Bratislavy a oddeleniam magistrátu schválené záväzné ukazovatele, 
úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 
 
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  
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4. splnomocniť primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
4.1. v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov upresňovať v priebehu roka schválený rozpočet na rok 2012 
4.1.1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu 
4.1.2. v plnej výške v prípade pridelených finančných prostriedkov na základe 
schválených projektov spolufinancovaných z rozpočtu EÚ alebo iných 
európskych zdrojov 
4.2. upresňovať v priebehu roka výdavky rozpočtu na rok 2012 v rámci programu 
medzi podprogramami, prvkami a projektami 
4.3. v súlade s §10 a §14 ods.2 písm. a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov robiť presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci 
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, t.j. 
robiť presuny medzi bežnými a kapitálovými výdavkami v rámci programu 2. 
Doprava a komunikácie, programu 3. Bezpečnosť a poriadok, podprogramu 
prvku 4.2.1 Zvýšenie čistoty v meste, programu 9. Vzdelávanie a podprogramu 
11.4 Rozvojové projekty podľa potreby v priebehu rozpočtového roka tak, aby 
bolo zabezpečené, že bežný rozpočet bude vyrovnaný alebo prebytkový. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 7 , za: 2, proti: 3  , zdržal sa: 2  
Materiál pri hlasovaní nezískal dostato čný po čet hlasov na prijatie uznesenia 
 
 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta  MsZ  hlasovala 
o pozme ňujúcom návrhu, aby sa bod č. 4 prevzal z rozpo čtu hlavného mesta SR 
Bratislavy na rok 2011 
 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 7 , za: 7, proti: 0  , zdržal sa: 0 
 
  
 
 

JUDr.Ivo Nesrovnal, v. r. 
predseda komisie 

 

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


