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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 16.05.2011 prebytkom 790 012 €, pričom výdavky sa čerpali do výšky 75 158 881 € a príjmy
dosiahli úroveň 75 948 893 € čo charakterizujú nasledovné údaje:
v eur
Rozpočet
Skutočnosť
%
Ukazovateľ
na rok
od začiatku roka
plnenia
2011
do 16.05.2011
Príjmy celkom
282 117 959
75 948 893
26,9
Výdavky celkom
282 117 959
75 158 881
26,6
Prebytok (+), schodok (-)
0
+ 790 012
x

Za obdobie od 1. 1. – 16.5.2011 boli dosiahnuté celkové príjmy bez finančných operácií vo
výške 75 734 311€ a ich štruktúra je uvedená priloženej tabuľke Bilancia príjmov a výdavkov hlavného
mesta SR Bratislavy. Výdavky mesta bez finančných operácií sa vynaložili v objeme 72 658 881 €.
Z hľadiska ročného rozpočtu sa čerpali na 34,6 % a prehľad podľa programovej štruktúry je uvedený
v prílohe.
Vykázaný prebytok celkom vo výške 790 012 € sa použije na poskytnutie príspevkov mestským
organizáciám Paming a Generálny investor Bratislavy na splátky vyplývajúce z reštrukturalizácií ich
dlhov na rekonštrukciu Starej radnice (Paming) a na rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu (GIB) z roku 2010
v úhrnnej čiastke 1 325 044 €. Tieto splátky negatívne ovplyvnia hospodárenie hlavného mesta na konci
mája tohto roku. Okrem toho sa očakáva v mesiaci máj a jún, ako každý rok, nižšia podielová daň
z príjmov fyzických osôb, čo bude mať taktiež negatívny vplyv na vývoj hospodárenia mesta.
Splátku úveru prijatého v roku 2010 na nákup autobusov má realizovať v júli tohto roku
Dopravný podnik Bratislava, a.s. v sume 3 068 190 €. Preto z hlavných priorít hlavného mesta v ďalšom
období je nevyhnutnosť získať kapitálové príjmy do rozpočtu mesta z predaja majetku.
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