
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

  

UZNESENIE 

 
Návrh Záverečného účtu  

Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014 

UZNESENIE č. 45/2015 

zo dňa 26.06.2015 

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 2014, 

A.2.  Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky, výsledkov hospodárenia  
         a peňažných tokov BSK k 31.12.2014. 
 

B .  s c h v a ľ u j e  

B.1.  Záverečný účet  Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014 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 2014 sa 
schvaľuje bez výhrad. 

 

B.2.  Výsledok hospodárenia nasledovne: 

Ukazovateľ  
Plnenie/čerpanie  

rozpočtu k 31.12.2014 

Bežné príjmy 119 319 218,59 

Bežné výdavky 108 016 269,93 

Bilancia bežného rozpočtu 11 302 948,66 

Kapitálové príjmy 1 609 314,21 

Kapitálové výdavky 5 931 761,14 

Bilancia kapitálového rozpočtu -4 322 446,93 

Bilancia rozpočtu  6 980 501,73 

Zmena stavu vybraných pohľadávok v metodike ESA 2010 -28,00 



Zmena stavu vybraných záväzkov v metodike ESA 2010 -4 917,00 

Zhrnutie položiek časového rozlíšenia v metodike ESA 2010 -4 945,00 

Bilancia rozpočtu v metodike ESA 2010 6 975 556,73 

Príjmové finančné operácie 1 508 664,95 

Výdavky na finančné operácie 1 702 444,02 

Bilancia finančných operácií -193 779,07 

Príjmy a príjmové finančné operácie spolu 122 437 197,75 

Výdavky a výdavky na finančné operácie spolu 115 650 475,09 

Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom 6 786 722,66 

Úprava finančných vzťahov v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.  -405 981,31 

Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií po úprave celkom 6 380 741,35 

 
B.3.  Prevod zostatku finančných prostriedkov z roku 2014 v objeme 6 380 741,35 EUR na  
         účet rezervného fondu. 
 
B.4.   II. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2015 v zmysle § 14 zákona  

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu 
Bratislavského samosprávneho kraja:  
a) zvýšenie príjmových finančných operácii o prostriedky rezervného fondu vo výške 

2 255 234,66 EUR na úhradu kapitálových výdavkov BSK,  
b) zvýšenie daňových príjmov z dane z príjmov fyzických osôb vo výške 483 906,38 EUR 

na základe aktuálneho vývoja, 
c) zvýšenie nedaňových bežných príjmov vo výške 290 619,36 EUR zo zúčtovanej straty 

spoločnosti Slovak Lines, a.s. z roku 2014, 
d) zvýšenie bežných výdavkov: 

1. Podprogramu 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov 
zastupiteľstva BSK vo výške 249 760,40 EUR na podporu malých občianskych 
projektov v samosprávach na území BSK -  Projekt „50 centov“,  

2. Podprogramu 1.7: Interact vo výške 100 000,00 EUR na základe aktuálneho 
vývoja a potrieb podprogramu,  

3. Programu 6: Komunikácie vo výške 1 300 000,00 EUR na opravy a údržbu ciest 
II. a III. triedy v správe BSK, najmä na rekonštrukciu havarijného stavu cesty 
1067 – Senec, Kostolná pri Dunaji, Hrubá Borša,  

4. Programu 9: Šport vo výške 100 000,00 EUR na zabezpečenie športových 
podujatí pre obyvateľov regiónu v rámci Európskeho týždňa športu 
(„Zašportujme si“),  

5. Program 10: Kultúra vo výške 100 000,00 EUR na podporu podujatí kultúrneho 
leta v Bratislave a regióne (koncerty, výstavy, festivaly, multižánrové projekty, 
tradičné a ľudové umenie (napr. Koncert na hrade Devín – Pocta slobode, 
Kultúrne leto a hradné slávnosti) a podujatia pre špecifické cieľové skupiny 
(kultúrne podujatia pre seniorov, divadelné predstavenia pre rodiny s deťmi 
a marginalizované skupiny),  

6. Podprogramu 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry vo 
výške 100 000,00 EUR na zabezpečenie jednorazových mimoriadnych 
poukážok pre zamestnancov DSS v predvianočnom období a  

7. Podprogramu 11.4: Príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb 
vo výške 400 000,00 EUR, 



e) zvýšenie kapitálových výdavkov Podprogramu 3.3: Majetok- investície, údržba vo výške 
680 000,00 EUR na rekonštrukcie budov v správe BSK, najmä Polikliniky Karlová Ves, 

f) presun z kapitálových výdavkov na bežné výdavky v sume 38 812,38 EUR v rámci 
Programu 4: Cestovný ruch 

 
 
Bratislava 26.6.2015 
 
 
 
 
Mgr. Lukáš Pokorný                                                                          Ing. Istvan Pomichal PhD. 
    overovateľ                                                                                             overovateľ 
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 overovateľ 
 
 
 

Ing. Pavol FREŠO 
predseda 

Bratislavského samosprávneho kraja 
 
 


