
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

  

UZNESENIE 

k návrhu Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2015 

UZNESENIE č. 26  /2016 

zo dňa 22.04.2016 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 
 

A. b e r i e   n a    v e d o m i e 
 

A.1.  Stanovisko hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja k Záverečnému  
         účtu BSK za rok 2015, 

A.2.  Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky, výsledkov hospodárenia  
         a peňažných tokov BSK k 31.12.2015. 
 

B .  s c h v a ľ u j e  

B.1.  Záverečný účet  Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2015 v súlade s § 16 ods. 10 
písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s výrokom: 

          Celoročné hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2015 sa 
schvaľuje bez výhrad. 

 

B.2.  Výsledok hospodárenia za rok 2015 v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona NR SR  
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

Ukazovateľ  
Plnenie/čerpanie  

rozpočtu k 31.12.2015 

Bežné príjmy 124 847 813,14 

Bežné výdavky 112 663 481,16 

Bilancia bežného rozpočtu 12 184 331,98 

Kapitálové príjmy 1 948 430,21 

Kapitálové výdavky 15 103 044,24 

Bilancia kapitálového rozpočtu -13 154 614,03 

Prebytok/schodok rozpočtu bez finančných operácií -970 282,05 

Zhrnutie položiek časového rozlíšenia v metodike ESA 2010 -26 000,00 

Prebytok/schodok v metodike ESA 2010 bez finančných operácií -996 282,05 



Príjmové finančné operácie 6 173 998,71 

Výdavky na finančné operácie 3 237 583,28 

Bilancia finančných operácií 2 936 415,43 

Príjmy a príjmové finančné operácie spolu 132 970 242,06 

Výdavky a výdavky na finančné operácie spolu 131 004 108,68 

Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom 1 966 133,38 

Vylúčenie FP podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. -274 332,68 

Zostatok finančných prostriedkov po úprave celkom 1 691 800,70 

 
B.3.  Prevod zostatku finančných prostriedkov z roku 2015 v objeme 1 691 800,70 EUR zo    
          základného účtu na účet  rezervného fondu. 
 
V Bratislave 22.4.2016 
 

 

Ing.  Ivan Patoprstý   v. r.     Ing. Zuzana Schwartzová v. r.  
           overovateľ       overovateľka 
 
 
 
 

Ing. Peter Šramko  v. r.  
      overovateľ 

 
 
 
 
 
                                                            Ing. Pavol F R E Š O  v. r.  

    predseda 
                                                Bratislavského samosprávneho kraja 


