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Návrh uznesenia 

 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A.  berie na vedomie 

1.         Správu nezávislého audítora pre Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
a vedenie hlavného mesta SR Bratislavy o uskutočnení auditu účtovnej závierky hlavného 
mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2010. 

2.         Stanovisko mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy k návrhu záverečného 
účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2010. 

B.  schvaľuje 

1.         Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2010 bez 
výhrad. 

2.         Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2010, ktorý vykazuje: 

-             v bežnom rozpočte príjmy 186 498 503 €, výdavky 195 420 926 € a schodok    
8 922 423 € 

-          v kapitálovom rozpočte príjmy 60 419 225 €, výdavky 70 089 341 € a schodok     
9 670 116 € 

-             príjmové finančné operácie 28 030 671 €, výdavkové finančné operácie            
5 000 000 € a prebytok finančných operácií 23 030 671 €. 

3.        Schodok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný 
v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2010 vo výške 18 592 539 €. 

4.         Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2010 v sume 4 438 132 €. 

5.         Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy a ich 
záverečné účty za rok 2010. 

6.         Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským organizáciám a mestom 
založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta 
SR Bratislavy v roku 2010 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2010 s prebytkom pre účely tvorby peňažných fondov vo 
výške 3 868 808,47 €.  



7.    Stratu vykázanú Dopravným podnikom Bratislava, a.s. za rok 2010 v objeme 6 815 683 € 
usporiadať z prostriedkov mesta, rozdelením jej krytia zo strany hlavného mesta SR 
Bratislavy na obdobie 4 rokov počnúc rokom 2012.  

8.         Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2010 
pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 3 868 808,47 € do: 

-             rezervného fondu  2 016 932,47 € 

-             fondu rozvoja bývania  1 851 876,00 € 

-             fondu statickej dopravy  0 

-             fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry  0. 

9.    Preklasifikovanie  transferu na bežné výdavky, ktorý bol poskytnutý Bratislavskej 
integrovanej  doprave, a.s. vo výške 4 630,46 €, na kapitálový transfer do kapitálového 
fondu spoločnosti. 

         

C.  ukladá 

riaditeľovi magistrátu 

1.         Vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a mestom založených 
spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2010. 
T: 30. 9. 2011 

2.     Dokončiť v informačnom systéme vytvorenie majetkových kariet v nadväznosti  na 
podklady poskytnuté správou katastra a zabezpečiť tak zhodu fyzického stavu majetku 
s účtovným.  

       T: 31.12.2011 

3.     Zabezpečiť zaradenie skolaudovaného majetku do používania. 

        T: 31.12.2011 

4.         Zabezpečiť úplnú dokladovú a fyzickú inventarizáciu majetku a záväzkov v správe 
hlavného mesta, mestských organizácií a mestských častí v zákonom určenom termíne.  

        T: 31.12.2011 

5.    Prehodnotiť vymožiteľnosť všetkých pohľadávok hlavného mesta SR Bratislavy po 
lehote splatnosti, navrhnúť vytvorenie opravnej položky (dočasné zníženie hodnoty 
pohľadávky) a usporiadať nevymožiteľné pohľadávky.  

T: 31.12.2011 

 

 

 

 


