
Kód uznesenia: 6.1. 

6.1.1. 

 

 

Návrh uznesenia 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

 

A. schvaľuje 

 

1. zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2022 nasledovne:  

 

1.1 zvýšenie bežných príjmov o 661,00 eur, 

1.2 zníženie bežných výdavkov o 122 785,00 eur,  

1.3 zvýšenie kapitálových príjmov o 837 170,00 eur, 

1.4 zvýšenie kapitálových výdavkov o 12 170 490,00 eur, 

1.5 zvýšenie príjmových finančných operácií o 11 737 374,00 eur, 

1.6 zvýšenie výdavkových finančných operácií o 527 500,00 eur. 

 

2. Navýšenie výdavkov na základe zmluvy o poukázaní kompenzačného príspevku pre mestskú 

časť Bratislava-Staré Mesto: 

a) bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, v podprograme 

6.4 Podpora seniorov a aktívneho starnutia, v prvku 6.4.1 v sume 200 000,00 eur na 

poskytovanie služieb v zariadení pre seniorov Seniorcentrum Staré mesto, pričom na finančné 

krytie navýšených výdavkov sa znižuje rozpočet bežných výdavkov v sume 200 000,00 eur 

v programe 7 Efektívna a transparentná samospráva, v prvku 7.1.1 Ľudské zdroje – 

zamestnanci, na položke 610 mzdy sa znižujú výdavky v sume 148 000,00 eur a na položke 

620 odvody sa znižujú výdavky v sume 52 000,00 eur, 

b) kapitálových výdavkov v programe 2 Verejná infraštruktúra, v prvku 2.2.1 Výstavba 

a oprava cestnej a pešej infraštruktúry v sume 150 000,00 eur na rekonštrukciu Mišíkovej ulice, 

ktorá bude financovaná z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pričom na 

finančné krytie navýšených výdavkov disponenta oddelenia správy komunikácií sa použije 

rezervný fond, 

 

3. Zmenu názvu položky kapitálového výdavku v prvku 2.4.1 z Revitalizácie Jurigovho 

námestia PD+R na Revitalizáciu Jurigovho námestia a okolia, a predpolia cintorína v mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves. 

 

 

B. splnomocňuje 

 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

zapracovať zmeny schválené v časti A v bodoch 2 a 3 do predmetného uznesenia v časti A 

bodu 1 k zmene rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2022. 

 


