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 Uznesenie č. 822/2009 

zo dňa 17.12.2009 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

A. schvaľuje 
 

1. Vyrovnaný rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2010 v príjmovej 
a výdavkovej časti vo výške 277 643 296 € vrátane finančných operácií. 

2. Príjmy bežného rozpočtu 189 437 224 €, výdavky bežného rozpočtu 193 117 224 € 
a schodok bežného rozpočtu 3 680 000 €. 

3. Príjmy kapitálového rozpočtu 72 709 000 €, výdavky kapitálového rozpočtu       
79 526 072  € a schodok kapitálového rozpočtu 6 817 072 €. 

4. Použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2010. 
5. Záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií 

hlavného mesta SR Bratislavy a jednotlivých oddelení a útvarov magistrátu. 
6. Programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2010. 

 
 

B. berie na vedomie  
 
návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2011-2012. 
 

 
 

C. ukladá 
riaditeľke magistrátu 
 

1. Oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR 
Bratislavy, útvarom hlavného mesta SR Bratislavy a oddeleniam magistrátu 
schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy na rok 2010. 

                  T: 29.1.2010 
2. Vypracovať zásady poskytovania príspevku neverejným poskytovateľom 

sociálnych služieb. 
T: 29.1.2010 

3. Predložiť analýzu rastu výnosu dane z nehnuteľností podľa jednotlivých 
katastrálnych území mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy za roky 
2007 – 2009. 
T: 28.2.2010 

4. Predložiť analýzu úspešnosti vymáhania pohľadávok z výnosu dane 
z nehnuteľností za roky 2007 – 2009. 
T: 28.2.2010 



 
D. splnomocňuje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 
1. Upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy 

schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2010.  
 
2. Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

na rok 2010 môžu zvýšiť najviac o 5%. Úpravy podľa ods. 1 nesmú mať dopad         
na celkový výsledok hospodárenia schválený v rozpočte na rok 2010.  

 
 
 
 


