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Návrh uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A.  s c h v a ľ u j e 
 
1. zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 nasledovne: 

1.1 zvýšiť bežné príjmy o 870 942 eur, 
1.2     zvýšiť kapitálové príjmy o 128 549 eur, 

    1.3     zvýšiť bežné výdavky o 1 498 614 eur, 
    1.4     znížiť kapitálové výdavky o 2 313 823 eur, 
    1.5     znížiť príjmové finančné operácie o 1 814 700 eur. 
 
2. predĺženie termínu splatnosti návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Dopravnému 

podniku Bratislava, a.s. vo výške 2 000 000 eur v súlade s uznesením Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1148/2013 zo dňa 26. – 27.6. 2013 a č. 
1211/213 zo dňa 25. – 26.9 2013 do 20. decembra 2013. 

 
3. zvýšené bežné príjmy z poplatkov a platieb o 27 000 eur (zahrnuté v bode 1.1) z titulu 

platby sankcie primátora hlavného mesta SR Bratislavy Milana  Ftáčnika použiť na bežné 
výdavky organizácií sociálnych služieb v programe 10, podprogram 10.1 Sociálna 
starostlivosť, prvky 10.1.1 až 10.1.7 (zahrnuté v bode 1.3)  rovnakým podielom. 

 
B.  ž i a d a 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
nevyčerpať finančné prostriedky získané v roku 2013 z premlčaných pohľadávok vo výške 
1 000 000 eur. Tieto nevyčerpané prostriedky použiť pri usporiadaní výsledku hospodárenia 
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 na tvorbu rezervného fondu. V nasledujúcom roku 
2014 zaradiť do rozpočtu kapitálové výdavky vo výške 1 000 000 eur, ktorých účel použitia 
schváli mestské zastupiteľstvo a vykryť ich prostriedkami rezervného fondu. 
 
 

B.  s p l n o m o c ň u j e 
 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
zvýšiť bežné príjmy hlavného mesta na rok 2013 v rozsahu poskytnutej dotácie zo štátneho 
rozpočtu na IV. štvrťrok 2013 určenej na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov 
regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy a o rovnakú sumu 
a účel zvýšiť bežné výdavky hlavného mesta na rok 2013 na školstvo vrátane ich 
prerozdelenia pre mestské časti, školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
hlavného mesta SR Bratislavy a neštátne školy a školské zariadenia. 


