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

 
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie  finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
(v ďalšom len Komisia) 

zo dňa  19. 11. 2019 

 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( v prílohe ) 
 
Ospravedlnení: Ján Budaj, Ing. Martin Chren, Mgr. art. Adam Berka, JUDr. Svetlana 

Komorová 
 
Zasadnutie otvoril a viedol pán predseda Mgr. Rastislav Tešovič. Program rokovania Komisie 
dňa: 19.11. 2019 pozri pozvánka na rokovanie.  
 
Na začiatku rokovania privítal pán predseda prítomných členov Komisie, riaditeľa magistrátu      
- Mgr. Ctibora Košťála, poradcu riaditeľa magistrátu – Mgr. Ing. Michala Radosu, Matúša 
Luptáka, M. A. – povereného riadením sekcie financií a Ing. Luciu Behuliakovú – vedúcu 
oddelenia rozpočtovej politiky a revízie výdavkov - predkladatelia materiálu. 
 
 
k bodu 1 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 - 2022 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala, prítomní prediskutovali jednotlivé časti predloženého rozpočtu. 
 
Mgr. Ctibor Košťál uviedol, že predložený rozpočet očakáva nižší rast príjmov a vyšší nárast 
mzdových  prevádzkových výdavkov. Rozpočet sa predkladá ako vyrovnaný. V rozpočte 
sa počíta s finančným posilnením oblastí, ktoré boli doteraz zanedbávané, a to oblasť životného 
prostredia a verejných priestorov, oblasť sociálnych vecí (náhradné nájomné byty, rekonštrukcia 
existujúcich bytov vo vlastníctve mesta, pomoc ľuďom bez domova), ako aj posilnenie 
niektorých odborných zložiek mesta. 
 
Matúš Lupták, M. A. odpovedal na otázku Mgr. Rastislava Tešoviča, v čom je iný rozpočet 
oproti predchádzajúcemu a zdôvodnil nižšie očakávané príjmy rozpočtu (zvýšenie 
nezdaniteľného základu časti dane z príjmu FO od r. 2020, horší vývoj v hospodárstve).  
V rozpočte sa neuvažuje o zvyšovaní miestnych daní a nižší bude aj príjem z dividend 
mestských obchodných spoločností.  
Z dôvodu legislatívnych zmien a kolektívnych vyjednávaní sa zvýšili mzdové výdavky 
v mestských organizáciách a mestskej polícii cca o 6 mil. eur.  
Narástli výdavky v oblasti sociálnych služieb a neštátnych škôl. Náklady zvyšuje taktiež zimná 
údržba chodníkov a nárast platov v Dopravnom podniku Bratislava.  
Rozpočet počíta s dokončením modernizácie Dúbravsko-Karloveskej radiály v roku 2020 
a výstavbou Petržalskej električky v rokoch 2021 – 2023, prípravou modernizácie tratí 
na Ružinovskej a Vajnorskej, obnovou vozového parku DPB, výstavbou záchytných parkovísk, 
rozšírením Harmincovj ulice v Dúbravke a Petržalskej ulice v Čuňove. 
Ďalšie výdavky súvisia so starostlivosťou o  zeleň v meste, prevádzku a rozvoj verejného 
osvetlenia, sociálne programy. 
V rozpočte nie je uvedený prísľub podpory mesta zo strany vlády SR vo výške 10 mil. eur. Je to 
v štádiu rokovaní a je predpoklad jej odsúhlasenia na najbližšom rokovaní vlády SR. 
 
Zo strany predkladateľov, Mgr. Ctibora Košťála, Mgr. Ing. Michala Radosu boli zodpovedané 
otázky členov Komisie: 
 
Mgr. Ján Bôcik 

- či máme podpísanú zmluvu o NFP na Dúbravsko-Karloveskú radiálu (ešte nie, je 
v procese riešenia) 

- čo predstavujú výdavky DPB vo výške 11,5 mil. eur 
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- chýbajú výdavky na územný plán mesta 
- čo predstavujú výdavky na el. trať Pribinova – Košická vo výške 602 tis. eur (výdavky 

na projektovú dokumentáciu) 
- čo predstavujú výdavky súvisiace s Petržalskou električkou (výdavky na projektovú 

dokumentáciu, výkup pozemkov a stavebné činnosti) 
 
Ing. Monika Debnárová 

- čo predstavujú výdavky na mestskú aplikáciu (aplikácia bude poskytovať dostupné 
služby mesta), 

- čo predstavujú výdavky na Karloveskú knižnicu (ide o poslaneckú prioritu tohto roku) 
- detto kúpa pozemku za 250 tis. eur („Zrkadliská“ s 50 % účasťou mesta) 
- BTB – požiadavka na navýšenie výdavkov o 300 tis. eur 

 
Mgr. Gábor Grendel 

- chýbajú výdavky na úspešný „antigrafitový program“ (budú zahrnuté v rámci úpravy 
rozpočtu, v prípade odsúhlasenia dotácie vlády SR) 

- prečo sú výdavky na kamerový a rozhlasový systém vyššie oproti výdavkom na verejné 
osvetlenie v meste (ochrana a bezpečnosť návštevníkov ZOO, predovšetkým detí) 

- čo bude financované s odsúhlasenej dotácie vlády SR (dopravná infraštruktúra, životné 
prostredie, sociálne bývanie) 

- GIB neuvádza konkrétne, na ktoré záchytné parkoviská „vysoká“ suma bude vyčlenená 
 
Ing. Ignác Kolek 

- otázka k financovaniu Karlovesko-Dúbravskej radiály 
- rozpočet je podľa jeho názoru rozšafný, neprehľadný, suma 6 mil. eur na mzdy pre DPB 

je vysoká 
 
Ing. Jozef Krúpa 

- v rozpočte by malo byť viditeľné koľko dostanú jednotlivé MČ vzhľadom na 68 % 
príspevok z miestnych daní od MČ 

 
PhDr. JUDr. Branislav Zahradník 

- otázka smerujúca k novému úveru a dlhovej službe (Návrh na uzatvorenie rámcovej 
úverovej zmluvy s EIB bude predložený na FK 25. 11., na rokovanie MsR 28.11. a MsZ 
12.12.2019; je predpoklad, že dlh vo výške 10 mil. -eur bude vládou SR odpustený) 

 
PhDr. Jana Poláčiková 

- chýbajú výdavky na veterinárnu starostlivosť voľne žijúcich domácich zvierat 
 
Ing. Roman Lamoš 

- menšie MČ chýbajú v rozpočte (tieto položky sú zahrnuté napr. v oblasti životného 
prostredia) 

 
Členom Komisie chýba v rozpočte tabuľka s „poslaneckými prioritami. Tá bude 
doplnená, nebude však súčasťou rozpočtu. 
 
Tabuľka s poslaneckými prioritami bude doplnená už na najbližšej Komisii 25. 11. 2019, nebude 
však súčasťou rozpočtu.  
 
Návrh uznesenia 
Bez prijatia uznesenia, hlasovanie sa očakáva na zasadnutí komisie dňa 25.11.2019. 
 
Hlasovanie: 
bez hlasovania 
 
Mgr. Rastislav Tešovič poďakoval predkladateľom materiálu za jeho uvedenie a odpovede na 
širokú diskusiu, na základe ktorej bude Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2020 – 2022  opätovne predložený na riadne zasadnutie Komisie 25. 11. 2019 
 
Mgr. Rastislav Tešovič ,v.r. 
predseda komisie 
 
Bc. Jaroslava Bušovská, zast. tajomníčku komisie, tel. 59 356 233  


