
Stav hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy a jeho vývoj a príčiny 

K 13.06.2011 sa dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií 87 332 370 €, 
pričom boli realizované výdavky na úrovni 90 223 149 €. Rozpočet v sledovanom období k 13.03.2011 
dosiahol schodok 2 890 779 €, ktorý sa predbežne vykrýva dosiahnutým prebytkom z roku 2010. 
(Prebytok bude po schválení záverečného účtu za rok 2010 prerozdelený do peňažných fondov.) 
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Schválený 
rozpočet 
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rozpočet  Skutočnosť % 

Ukazovateľ  na rok  
 

na rok od začiatku roka plnenia 

  2011 
 

2011 do 13.06.2011   

Príjmy celkom 282 117 959 
 

282 668 642 87 332 370 30,9 

Výdavky celkom 282 117 959 
 

282 668 642 90 223 149 31,9 

Prebytok (+), schodok (-) 0 
 
0 -2 890 779 x 

                                                                                                                                         
 Prvé štyri mesiace tohto roku sa rozpočet hlavného mesta Bratislavy  vyvíjal pozitívne až na 
neplnenie kapitálových príjmov z predaja majetku mesta, čo neumožňovalo vykrývať kapitálové 
výdavky. Finančná situácia sa zhoršila v mesiaci máji, a to v dôsledku poklesu podielovej dane 
z príjmov fyzických osôb. Tak ako každý rok, sú podielové dane v mesiaci máji a júni veľmi nízke (v 
máji bola poukázaná daň len vo výške 1/3 dane poukazovanej v iných mesiacoch a predstavovala sumu 
3 304 877 € a v mesiaci jún bude poukázaná ešte nižšia daň len vo výške 2 781 550 €).  Ministerstvo 
financií SR naznačuje možnosť mierne vyšších daňových príjmov, podstatné budú však informácie 
o výsledku zúčtovania daňovej povinnosti za rok 2010 k 30.06. t.r., pretože po prvý raz si mohli 
k tomuto dátumu presunúť povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň nielen právnické osoby, ale 
aj fyzické. Aktualizáciu prognózy dane z príjmov fyzických osôb pre obce vypracuje Ministerstvo 
financií SR na začiatku júla.  
 
 Nenaplnenie bežných príjmov hlavného mesta ovplyvnilo, že mesto nebolo schopné zaplatiť 
všetky bežné výdavky. K 13.06. 2011 predstavujú neuhradené faktúry za vykonané práce po lehote 
splatnosti 1 939 783 €. 
 
 V rámci kapitálových príjmov boli k 13.06.2011 realizované príjmy z predaja majetku mesta len 
v objeme 1 888 111 €, čím sa naplnila rozpočtovaná úroveň len na 12,8 % schváleného rozpočtu na rok 
2011. Schválený rozpočet na rok 2011 predstavuje 14 798 513 €. Zo získaných príjmov z predaja 
majetku vo výške 1 888 111 € predstavujú príjmy za predaj bytov,  nebytových priestorov, pozemkov 
zastavaných domov podľa zákona č. 182/1993 Z.z.  sumu 266 686 €, ktoré majú účelové použitie.  
 
 Nakoľko k 13.06.2011 sa získali príjmy z predaja majetku mesta len 1 888 111 € a kapitálové 
výdavky sa zaplatili vo výške 6 529 378 € + realizovala sa splátka istiny úveru mesta 2 500 000 €, t.j. 
spolu 9 029 378 €, nie je možné ďalej kapitálové výdavky financovať. V prípade úhrady kapitálových 
výdavkov nebude možné zaplatiť bežné výdavky. V ďalšom období bude možné kapitálové výdavky 
uhrádzať len v prípade získania príjmov z predaja majetku mesta.  
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 V mesiaci júl sú splatné splátky úveru DPB, a.s. v sume 3 068 190 €, ktorý bol prijatý v roku 
2010 na nákup autobusov. Nakoľko nie je predpoklad získať tieto prostriedky z predaja majetku 
mesta, navrhuje sa, aby DPB, a.s. rokoval o presune splátok z prijatého úveru ??  
 
 Okrem toho eviduje finančné oddelenie neuhradené faktúry za kapitálové výdavky po lehote 
splatnosti k 13.06.2011 v objeme 3 870 799 €. Na základe uvedeného financovanie kapitálových 
výdavkov (okrem financovania z fondu rozvoja bývania, z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 
a prijatých grantov) až do získania príjmov z predaja majetku mesta sa nebude realizovať.  
 
 Nakoľko kapitálové výdavky predstavujú väčšinou splátky úverov (DPB, a.s.) a splátky 
reštrukturalizovaných dlhov (GIB, Paming ) a dlhy z roku 2010, bude nevyhnutné, ich v prípade 
nerealizovania predajov,  presunúť do rokov 2012 – 2014.  


