
Zastupitel'stvo Bratislavského samosprávneho kraja

UZNESENIE

Návrh

rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2023

UzNEsENlE č. 3í8/2o2o
zo dňa 18' 12'2020

Zastupitel'stvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A schval'uje

A.í vyrovnaný rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2021, v súlade s s 9
ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov, v nasledovnom členení príjmov
a výdavkov:

Ukazovatel' Návrh rozpočtu na rok 2021v |€|
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Bilancia bežného a kapitálového ľozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
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A.2 členenie beŽných a kapitálových výdavkov v programovej štruktúre a podl'a hlavnej
kategórie ekonomickej klasifikácie

BeŽné výdavky Kapitálové v'ýdavky

Výdavky Návrh 202í

SPOLU í75 071 653 46 517 632
Program í: Plánovanie, manaŽment a kontrola

Program 2: Propagácia a marketing

Program 3: lnterné sluŽby

Program 4: Cestovný ruch

Program 5: Starostlivosť o krajinu, PZ, UP a Po
Program 6: Komunikácie

Program 7: Doprava

Program 8: Vzdelávanie

Program 9: Šport
Program 10: KultÚra

Program 1 1: Sociálne zabezpečenie
Program 1 2: Zdravotníctvo

Program 1 3: Administratĺva

Program í4: Strategická podpora VŽarozvoja regiÓnu
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A.3 členenie výdavkov podl'a hlavnej kategorie ekonomickej klasifikácie

Hlavné kategóľie ekonomickej klasif!kácie Návrh rozpočtu na rok 2021v (€)

100 - Daňové príjmy

200 - Nedaňové príjmy

300-Grantyatransfery
400 - Príjmy z transakcií
500 - Prijaté úvery a NFV
PrÍjmy spolu
600 - BeŽne výdavky
700 - Kapitálové výdavky

800 - Splácanie istĺn

Výdavky spolu

101

I
82
o

23

225
175

46

4

225

700 000

643 939

375 362
141 862
872294
733 457

071 653

517 632
144 173

733 457

B splnomocňuje
predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, V zmysle $ 11 ods. 2. písm. d) zákona
č. 30212001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
V znenĺ neskorších predpisov, v priebehu roka 2o21 vykonávat'tieto zmeny rozpočtu:

B.í presúvat' rozpočtované prostriedky v rámci hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie
a v rámci programu medzi podprogramami a prvkami,



B.2 presúvat' rozpočtované prostriedky z uvedených programov a podprogramov na ĺné
programy a ich podprogramy a prvky podl'a potreby, a to do výšky 5 % schváleného
rozpočtu uvedeného programu a podprogramu

. Podprogramu í.3: Stratégia a riadenie projektov,
o Program 2: Propagácia a marketing,
o Podprogramu 3.3: Majetok _ investície, údžba,
. Podprogramu 8.9: ostatné výdavky na školstvo,
. Podprogramu í0.í: organizácia a podpora kuItúrnych aktivít, tradičných

a ľegionálnych podujatí,
. Podprogramu í í.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry,
. Programu í3: Administratíva,

B.3 presúvať rozpočtované prostriedky z Programu 9: Šport a mládeŽnícke aktivity na Prvok
8.9'2: ostatné výdavky na originálne kompetencie, a to do výšky 20 % schváleného
rozpočtu Programu 9: Šport a mládeŽnícke aktivity,

B.4 prekročit' limit výdavkov zariadení v zriad'ovatel'skej pôsobnosti Bratislavského
samosprávneho krqa z dÔvodu dosiahnutia vyšších ako rozpočtovaných príjmov
(z podnikatel'skej činnosti po zdanení, súvisiace so školským stravovaním, od fyzickej
osoby formou dotácie alebo grantu, z poistného plnenia a pod.) tak, aby bol zabezpečený
vyrovnaný rozpočet,

B.5 presÚvat' rozpočtované prostriedky medzi beŽnými a kapitáĺovými výdavkami v rámci
uvedených programov podl'a potreby tak, aby bolo zabezpečené, že bežný rozpočet bude
vyrovnaný alebo prebytkový a celkové prĺmy a celkové výdavky rozpočtu sa nemenia:

. v rámci Podprogramu í.3: Stratégia a riadenie projektov,

. v rámcl Podprogramu 3.3: Majetok - investície, údžba,

. v rámci Programu 6: Komunikácie,

. v rámci Podprogramu 8.9: ostatné výdavky na školstvo,

. v rámci Pľogramu 9: Šport a mládeŽnícke aktivity

. v rámci Podprogramu ĺ0.í: organizácia a podpora kuItúrnych aktlvít
tradičných a regionálnych podujatí,

. v rámci Programu í1: Sociálnezabezpečenie,

. v rámci Programu í4: Strategická podpora veľejného života a rozvoja regiónu

c ukladá

riaditel'ke ÚracJu ho samosorávneho kraia

zabezpečit' rozpis schváleného rozpočtu 2021 na rozpočtové a príspevkové organizácie
v zriad'ovatel'skej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

T: tebruár 2021



D berie na vedomie
rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2022 a2023, pričom prIimy
a výdavky rozpočtov nie sú záväzné, v zmysle $ 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektoých zákonov
v znení neskorších predpisov .

Návrh rozpočtu na rok v (€)

2022 2023Ukazovatel'
BeŽné prĺmy 189 482 221

'ĺ8'ĺ 398 671

196 582 255

186 125 91 1BeŽne

Kapitálové prljmy 21 370 827

39 075 654

32 835 649

47 213 491Ka

Bilancia beŽného a kapitálového rozpočtu

Príjmové fĺnančné operácie

-9 621 277

19 297 735

I 676 457

-3 92í 498

í0 023 333

6 101 835finančné o

Príjmy a príjmové finančné operácie

Výdavky a výdavkové finančné operácie

Hlasovanie

230 150782
230 150 782

239 441 237
239 441 237

Podpisy overovatel'ov:

Podpis predsedu:

Dátum podpisu predsedu

Dátum zverejnenia:

ZA:
PROTI:
Zonäl sn:
NEHLASOVAL:
pRíroľĺľĺÝcH:

Mgr' Michal Drotován

PhDr. AlŽbeta ožvaldová

lng. lstván Pomichal, PhD.

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
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