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N á v r h    u z n e s e n i a 

UZNESENIE č. ..  /2018 

zo dňa 27.04.2018 

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, 
 
A.2.  Správu nezávislého audítora, 
 

B .  s c h v a ľ u j e  

B.1.  Záverečný účet  Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2017 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 2017 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 31.12.2017 

Bežné príjmy 135 795 819,62 

Bežné výdavky 127 670 125,96 

Bilancia bežného rozpočtu 8 125 693,66 

Kapitálové príjmy 2 624 254,82 

Kapitálové výdavky 14 431 282,04 

Bilancia kapitálového rozpočtu -11 807 027,22 

Prebytok/schodok rozpočtu bez finančných operácií -3 681 333,56 

Zhrnutie položiek časového rozlíšenia v metodike ESA 2010 -2 014 000,00 

Prebytok/schodok v metodike ESA 2010 bez finančných operácií -5 695 334,00 

Príjmové finančné operácie 18 503 986,98 

Výdavky na finančné operácie 2 667 495,57 

Bilancia finančných operácií 15 836 491,41 

Príjmy a príjmové finančné operácie spolu 156 924 061,42 

Výdavky a výdavky na finančné operácie spolu 144 768 903,57 

Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom 12 155 157,85 

Vylúčenie FP podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. 7 356 001,15 

Zostatok finančných prostriedkov po úprave celkom 4 799 156,70 

  

 
B.3.  Prevod zostatku finančných prostriedkov z roku 2017 v objeme 4 799 156,70 EUR zo základného 
účtu na účet  rezervného fondu. 



 

 

D ô v o d o v á  s p r á v a  
 

Z ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov Bratislavský samosprávny kraj 
je po ukončení rozpočtového roka povinný súhrnne spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do 
záverečného účtu, a v zmysle § 11 ods. 2 písm. d) zákona NR SR  
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov tento predložiť na 
schválenie v Zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja. 

 
Návrh Záverečného účtu predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch rozpočtového 

hospodárenia Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2017, ktorý vychádza z údajov  účtovnej 
závierky BSK za rok 2017, ktorá bola v súlade ustanovením § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy overená audítorom a finančných výkazov.  

 
Návrhu záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja  za rok 2017 obsahuje plnenie 

príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu v roku 2017, zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym 
rozpočtom, vrátane finančných vzťahov k príspevkovým a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BSK, prehľad o majetku, pohľadávkach a záväzkoch samosprávneho kraja v členení za Úrad 
BSK, príspevkové a rozpočtové organizácie samosprávneho kraja, prehľad o tvorbe a použití peňažných 
fondov BSK, prehľad o stave a vývoji dlhu a prehľad o poskytnutých dotáciách v zmysle VZN 6/2012 
BSK. Súčasťou záverečného účtu je aj hodnotiaca správa programového rozpočtu. 
 

Zostatok finančných prostriedkov za rok 2017 je v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona NR 
SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov zdrojom tvorby rezervného fondu. 
 

BSK bol k 31.12.2017 zriaďovateľom 79 organizácií: 

 57 rozpočtových organizácií (43 stredných škôl a 14 sociálnych zariadení) 

 22 príspevkových zariadení (14 stredných škôl, 7 kultúrnych zariadení a 1 zdravotníckeho 
zariadenia) 
 
Návrh záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2017 bol v zmysle  

§ 19e ods. 1, písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov predložený 
hlavnému kontrolórovi za účelom vypracovania odborného stanoviska a v súlade s § 9 ods. 3 zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov je prístupný na verejnú diskusiu. 


