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Uznesenie č. 706/2009 
zo dňa 28.5.2009 

 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 
 

A. berie na vedomie 
 

1. Správu nezávislého audítora pre Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a vedenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o uskutočnení auditu účtovnej závierky  hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy k 31.12.2008. 

 
2. Stanovisko mestskej kontrolórky hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy       

k návrhu záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 
2008. 

 

B. schvaľuje 
 

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy          
za rok 2008 bez výhrad. 

 
2. Záverečný účet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2008, ktorý 

vykazuje: 
 

- v bežnom rozpočte príjmy 6 263,0 mil. Sk, výdavky 5 879,2 mil. Sk 
a prebytok 383,8 mil. Sk 

- v kapitálovom rozpočte príjmy 1 867,3 mil. Sk, výdavky 1 935,6 mil. Sk 
a schodok 68,3 mil. Sk 

- príjmové finančné operácie 1 828,7 mil. Sk, výdavkové finančné operácie 
1 820,8 mil. Sk a prebytok finančných operácií 7,9 mil. Sk. 

    
3. Prebytok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný        

v záverečnom účte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2008 vo 
výške 315,5 mil. Sk. 

 
4. Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2008 v sume 323,4 mil. Sk. 
 
5. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy a ich záverečné účty za rok 2008. 
 



6. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským organizáciám a mestom 
založeným spoločnostiam, ktorým sa poskytli prostriedky z rozpočtu hlavného mesta, 
za rok 2008 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2008 s prebytkom pre účely tvorby peňažných 
fondov vo výške 309,7 mil. Sk. 

 
7. Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy za rok 2008 pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 309,7 mil. Sk 
do: 

- rezervného fondu...........................................192,7 mil. Sk 
- fondu rozvoja bývania.................................... 83,9 mil. Sk 
- fondu statickej dopravy..................................   0,2 mil. Sk 
- fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry..... 32,9 mil. Sk. 
 

8. Vrátenie vykonaných prevodov z rezervného fondu za rok 2008 vo výške 7,9 mil. Sk 
späť do rezervného fondu. 

 
9. Zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2009 

vyplývajúcu z finančného usporiadania vzťahov k rozpočtu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2008 

- zvýšenie bežných príjmov – ostatné príjmy z odvodu po finančnom                                      
zúčtovaní o 681 570 eur  

- zvýšenie bežných výdavkov – transfer GIBu na bežné výdavky o 5 709 eur 
a transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s., o 120 195 Eur 

- zvýšenie kapitálových výdavkov o 549 890 eur –  transfer STARZu 516 995 eur                               
                                                                                   –  transfer ZOO  32 895 eur 
                                         

C. ukladá 
 
riaditeľke magistrátu 
 

1.    Vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a mestom založených 
spoločností, ktorým sa poskytli prostriedky, s rozpočtom hlavného mesta Slovenskej 
republiky za rok 2008. 

                                                                                                                          T: 30.09.2009 
 

2. Zabezpečiť zaradenie majetku do používania, ktorý bol skolaudovaný do 31.12.2008, 
posúdiť využiteľnosť nezaradeného majetku v budúcom období a navrhnúť riešenie 
nakladania s takto nezaradeným majetkom. 

 
T:31.12.2009 

 
3. Novelizovať „Pravidlá pri realizácii a sledovaní záväzkových vzťahov 

k nehnuteľnému majetku hlavného mesta SR Bratislavy“  nadväzne na novú metodiku 
inventarizácie majetku. 

                                                                                                                          T: 30.09.2009 
      4.   Doplniť Zásady zatrieďovania, číslovania, evidencie a oceňovania hmotného       
            a nehmotného majetku o pravidlá na posudzovanie výšky tvorby opravných položiek      
            pri inventarizácii majetku. 

T: 30.09.2009 



 


