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Kód uzn.: 6.1 
 
 

Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

berie na vedomie 
 
 

informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 
vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy, uzn. č. 100/2015 zo dňa 09.04.2015 



 
 
 

Dôvodová správa  
 

 
 Uznesením MsZ č.100/2015 zo dňa 09.04.2015, časť C, bod 1 mestské zastupiteľstvo 
požiadalo primátora hlavného mesta SR Bratislavy predkladať informáciu o realizovaných 
zmenách rozpočtu vykonaných v zmysle splnomocnenia citovaného uznesenia v časti D, t.j. 
o vykonaných presunoch rozpočtových prostriedkov medzi programami do výšky 5%, 
podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 10% v rámci 
jedného programu, pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytkovosti bežného rozpočtu.  
 
 Na základe uvedeného sa predkladá informáciu o rozpočtovom opatrení zo dňa 
05.05.2015, vykonanom v bežných výdavkoch rozpočtu medzi položkami rozpočtovej 
klasifikácie v programe 12 Moderný úrad pre ľudí, podprogram 4. 2 Finančné služby, Prvok 
12.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo, presunom finančných prostriedkov vo výške 60,0 
tis. eur, bez dopadu na výsledok hospodárenia. Predmetom presunu rozpočtových 
prostriedkov je zabezpečenie finančného krytia na analýzu hospodárenia a ekonomického 
posúdenia dodávateľsko – odberateľských vzťahov, zhodnotenia a posúdenia ekonomickej 
opodstatnenosti platných zmlúv a trhového porovnania podmienok zmlúv za roky 2013, 2014 
a 2015 v obchodných spoločnostiach Dopravný podnik Bratislava, a.s., Odvoz a likvidácia 
odpadu, a.s., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s..   
 Vykonané rozpočtové opatrenie primátora hlavného mesta zo dňa 05.05.2015 je 
uvedené v prílohe tohto materiálu.  




