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Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy sa predkladá na rokovanie 

mestského zastupiteľstva v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 646 zo dňa 28.4.1994.  

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od začiatku  roka   

do  15.04.2011  schodkom 92 998 €, pričom výdavky sa čerpali do výšky 59 122 494 € a príjmy dosiahli 

úroveň  59 029 496 €, čo charakterizujú nasledovné údaje: 

v eur 

  Rozpočet Skutočnosť % 

Ukazovateľ na rok  od začiatku roka plnenia 

  2011 do 15.04.2011   

Príjmy celkom 282 117 959 59 029 496 20,9 

Výdavky celkom 282 117 959 59 122 494 21,0 

Prebytok (+), schodok (-) 0 - 92 998 x 

                                                                                                                                         

  

 Z rozpočtom hlavného mesta k 31.03.2011 boli zúčtované všetky rozpočtové príjmy a výdavky 

uskutočnené do tohto termínu v rámci rozpočtového provizória. Tieto príjmy a výdavky sú už zahrnuté 

v predkladanom rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 15.04.2011.  

 

 Finančné hospodárenie hlavného mesta za obdobie od začiatku roka do 15. apríla tohto roku 

negatívne ovplyvnila 6. splátka istiny úveru prijatého hlavným mestom od Dexia banky Slovensko, a.s., 

ktorá bola splatná 29.03.2011 vo výške 2 500 000 €. V tomto termíne boli zaplatené aj úroky z úverov 

v čiastke 483 535 €. S cieľom uskutočniť splátku úveru v určenom termíne, regulovalo hlavné mesto 

výdavky a k 15. aprílu zostali mestu neuhradené faktúry na bežné výdavky (okrem dlhov z minulých 

rokov) v objeme 1 003 478 €.  Uvedené ovplyvnila skutočnosť, že sa mestu nepodarilo vytvoriť dostatok 

kapitálových zdrojov – príjmov z predaja majetku na splátku úveru, ktorá sa realizovala z bežných 

príjmov.  

  

 Za obdobie od 1. 1. – 15.4.2011 boli dosiahnuté celkové príjmy bez finančných operácií vo 

výške 58 854 894 € a ich štruktúra je uvedená priloženej tabuľke Bilancia príjmov a výdavkov hlavného 

mesta SR Bratislavy od začiatku roka do 15.4.2011. Výdavky mesta bez finančných operácií sa 

vynaložili v objeme 56 622 494 €. Z hľadiska ročného rozpočtu sa čerpali na 26,9 %  a prehľad podľa 

programovej štruktúry je uvedený v prílohe. 

       


